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EDITORIAL
Între democraþie ºi dictaturã
|ncepând din 1990, putem vorbi, \ntr-adevqr,
despre democra]ie \n România. Chiar dacq
democra]ia aceasta a \mbrqcat diferite forme, chiar
dacq a fost catalogatq \n fel [i chip. Am avut parte,
dupq spusele ale[ilor no[tri, de democra]ie
originalq, de democra]ie sqlbaticq sau de democra]ie
prost \n]eleasq. Exerci]iul democratic, votul liber
exprimat [i succesiunea partidelor la guvernare
aratq cq primii pa[i importan]i au fost fqcu]i \n
acest sens. Cu toate acestea, asistqm \n continuare
la un amalgam al puterilor \n stat [i la o lipsq totalq
de \ncredere a popula]iei \n institu]iile statului.
Fiecare sondaj de opinie care are ca temq
convingerile românului trage un semnal de alarmq
\n legqturq cu adevqrata stare de fapt. Pe primele
douq locuri \ntr-un top al \ncrederii popula]iei \n
institu]iile statului se plaseazq, obsesiv, Armata [i
Biserica. |ntre personajele prezente permanent \n
mintea românului \l regqsim, la fel de obsesiv, pe
Nicolae Ceau[escu. Douq institu]ii unde disciplina
este prezentq [i obligatorie [i un dictator. Ce sq
\nsemne acest lucru? Simt românii nevoia
permanentq de a fi \mpin[i de la spate, de a fi
obliga]i sq-[i facq datoria sau este doar o consecin]q
a impoten]ei institu]iilor statului? Lipsq de culturq
democraticq sau lipsa unor informa]ii corecte?
Prostie sau depresie? La aproape 16 ani de la
Revolu]ie auzim \n fiecare zi \n autobuz, tramvai
sau, pur [i simplu, pe stradq, cât de bine era pe
timpul lui Ceau[escu. Nostalgicii \[i aduc aminte cq
aveau un serviciu stabil, cq aveau tot timpul bani \n
casq, ca rezervq, [i cq aproape fiecare om \[i avea
locuin]a proprie. Uitq, \nsq, cq serviciul putea fi la
sute de kilometri de casq, cq banii nu ajutau prea
mult când aveai nevoie de o portocalq sau un
medicament bun pentru copil, cq locuin]a „proprie“
apar]inea statului. Uitq cq tot ceea ce nu era interzis
era [i obligatoriu. Cu toate acestea, sondajele de
opinie, comentariile [i atitudinea de zi cu zi a
românului te fac sq tragi concluzia cq acesta \[i
dore[te, nici mai mult nici mai pu]in decât o altq
dictaturq. Clasa politicq româneascq a re]inut ceva
din [coala generalq [i se chinuie sq ofere circ
românului, doar cq nu a re]inut totul. Ideea era,
de[i vorbim de Roma anticq, sq ofere pâine [i circ.
Ar fi timpul, ca sq putem vorbi de democra]ie,
pentru un pic de pâine. Circ avem, deja, prea mult.
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Sub acoperire, în lumea prostituþiei
Putem spune c` fenomenul
a \nceput \n ritm alert din 1990.

lei vechi) pentru o or`, dar,
dac` te mai tocme[ti [i e[ti

ac]iune \n for]` [i rapid` a
poli]iei.

Nu putem spune c` numai vidul
de putere a \nlesnit [i permis
proliferarea unor re]ele ale
crimei organizate, prostitu]ie,
droguri. Ast`zi, aceste fenomene au devenit extrem de complexe, cu penetrare \n medii extrem de delicate. Bucure[tiul de]ine \n prezent o pondere foarte
mare \n ceea ce prive[te prostitu]ia fizic`, prostitu]ia prin
Internet, droguri, crima organizat`, crime financiar-economice [i lista nu se opre[te aici.

pl`cut de „Fran]uzoaic`“,
merge [i la 80 lei (800.000 lei
vechi).

Plec din locul respectiv [i
m` \ndrept spre Str. Nicolae
Iorga. |n dreptul magazinului
„Castel“, un alt grup de fete, iar
pu]in mai spre Calea Victoriei
patru-cinci b`ie]i mai colora]i.
Am discutat aici cu o fat`
dr`gu]`, [aten`, cu p`r ondulat.
Mi-a spus c` se nume[te Dany.
Mi-a mai spus c` are 18 ani, iar
pre]ul pentru o or` la domiciliul clientului este de 150 de lei
(1.500.000 lei vechi), pentru
sex normal.
Mergi pe Calea Mo[ilor,
{tefan cel Mare, Mihai Bravu,
prin Berceni, Militari sau Drumul Taberei [i \ntâlne[ti acelea[i aspecte. Doar pre]ul variaz`: \ntre 30 [i 100 lei (300.000
[i 1.000.000 lei vechi).
|n Pantelimon discut cu o
fat` blond` cu ochi alba[tri, 23

Milioane de euro
ilegali
|ntr-un studiu f`cut anul
trecut s-a constatat c`, doar din
prostitu]ie, pia]a neagr` a \ncasat suma de 40 – 50 milioane
de euro. Consider`m c` aceast`
sum` este aproximativ`, dac`
avem \n vedere c` \n Bucure[ti
sunt cel pu]in 25 de cluburi de
noapte de lux, cu cel pu]in 300
de fete animatoare. Pe nivelul
mediu sunt cel pu]in 2.500 de
prostituate, 200 de proxene]i
(pe[ti) [i peste 200 de loca]ii pe
care ne permitem s` le numim
bordeluri. Pe nivelul minim se
aproximeaz` \n jur de 3.500 de
prostituate cu cel pu]in 350 de
proxene]i, situate pe traseele
liniilor de centur` a Capitalei,
intersec]ii circulate intens
noaptea, zone mai mult sau mai
pu]in circulate din cartierele
bucure[tene.
|n plin centrul Capitalei, \n
zona Scala, dac` ajungi dup`
ora 22.00 e[ti acostat de proxenetele [efe de zon` cu \ntrebarea „Vrei o feti]`? Noi
lucr`m ieftin“. |n aceast` zon`,
„legea“ o face „Fran]uzoaica“.
O fat` cost` 100 lei (1.000.000

Preþuri diverse
Era doar ora 1.30. Am stat
de vorb` cu Gianina, o fat`
m`run]ic`, brunet`, de 21 de
ani. Am \ntrebat cât cost` o or`
de sex normal [i mi-a spus c`
80 de lei (800.000 lei vechi), iar
dac` merge cu noi [i Sanda, o
fat` ro[cat`, de 18 ani, m` cost`
140 de lei (1.400.000 lei vechi).
Mi-au oferit [i numerele de
telefon, pentru a le putea g`si la
orice or`. |ntre timp a mai venit
o fat` de 20 de ani, Daniela. |n
timp ce „negociam“, f`r` nici
un avertisment, au luat-o la
fug`, strigând: „Garda!“
Dinspre Intercontinental
venea un Aro al Poli]iei, care a

oprit \n apropiere. Din ma[in`
au coborât agale doi poli]i[ti [i
au invitat patru fete \n ma[in`,
dup` care au plecat spre Circa 1
Poli]ie. Dup` plecarea lor au
revenit [i cele trei fete. Mi-au
spus: „Le-au luat pe rusoaicele
Ludmila [i Natasha. {i pe
Roxana [i Elena, dar le dau o
amend` [i mai v`d ele ce [i se
\ntorc foarte repede“. Asta da
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cluburi care eman` o provocatoare invita]ie la senzualitate [i
erotism. Au dansatoare exotice
[i talentate, care execut` erotic
massage, lesby show, topless [i
striptease.
De la intrare e[ti \ntâmpinat de unul sau doi bodyguarzi
cu staturi impozante. Este un
avertisment c` trebuie s` fii
cuminte [i s` respec]i regulile
casei. E[ti preluat de o fat` care
te conduce la mas`. Totu[i, \nainte de a comanda ceva trebuie
neap`rat s` studiezi lista de pre]uri. O cafea cost` 10 lei
(100.000 lei vechi), o ap` – 8
lei (80.000 lei vechi), o sticl` de
vin \ntre 45-60 de lei (450.000600.000 lei vechi), un cocktail
– 50 lei (500.000 lei vechi), un
whisky, 40 gr – 20-30 lei
(200.000-300.000 lei vechi),
[ampania \ntre 150-900 lei
(1.500.000-9.000.000 lei vechi).
|n mod normal, se comand` un whisky [i un red
bull. Dac` prive[ti \n jur, \n loc
s` urm`re[ti programul, ai sur-

priza s` vezi figuri cunoscute
din multe domenii de activitate,
de la fotbali[ti pân` la cei ce
conduc destine. Te sim]i bine,
savurezi b`utura comandat`. O
fat` vine la tine, pentru a-]i ]ine
companie. E[ti obligat s` o \ntrebi ce consum` [i precis va
cere, pentru \nceput, un cocktail. Cost` 50 lei (500.000 lei
vechi), iar comisionul ei este de
25 lei (250.000 lei). Dup` consumarea b`uturii, \ntrebi fata
dac` nu poate s` fie [i mai amabil`. Ea spune c` da, dar tu trebuie s` comanzi la bar o sticl`
de [ampanie, care cost` [i ea
\ntre 150 [i 900 lei (1.500.000 –
9.000.000 lei vechi). Pentru
serviciile fetei pl`te[ti \ntre 100
[i 200 de euro.

Poliþia ºi prostituatele
Dac` stai la hotel, exist`
riscul ca, la plecare, mai ales la
plecare, fata s` fie oprit` \n holul hotelului de poli]ie. Este \ntrebat` ce caut` \n hotel (de[i
poli]i[tii [tiu [i ora la care a in-

trat) [i ce bani are la ea. Dup`
ce i se cer [i actele, pentru control, fata negociaz` comisionul.
De multe ori, \ns`, pleac` f`r`
nici un ban \n buzunar, [i mai
prime[te [i amend`. De regul`,
500 lei (5.000.000 lei vechi).
Agen]ii de poli]ie \ntocmesc
proces-verbal, de multe ori abia
dup` ce \i iau un interogatoriu
foarte dur [i destul de lung.
|mi povestesc dou` fete c`
au tr`it o astfel de aventur`. Au
fost luate nu din incinta hotelului, ci din strad`, mai precis date
jos din taxi [i urcate \n ma[ina
Poli]iei. Una dintre fete, Florentina, s-a ales cu un proces-verbal, pentru prostitu]ie. Amenda
– 500 lei (5.000.000 lei vechi).
Dac` ac]iunile poli]i[tilor
s-ar desf`[ura conform legii, totul ar fi \n ordine. Din nefericire,
de multe ori poli]i[tii sunt clien]i
fideli ai fetelor. „Clien]i“ f`r`
bani, care profit` de uniforma
lor. Vom reveni cu am`nunte.
Sorin Teodorescu
Daniel Alexandru

de ani. Pre]ul pentru o or` – 80
lei (800.000 lei vechi), \n
condi]iile \n care posed` [i
locuin]`.

Night club
„Lumea bun`“ se ad`poste[te \n cluburi de noapte cu firme luminoase mai mult sau
mai pu]in discrete, feri]i de
ochii celor curio[i. Sunt night
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Dorin Iacob încearcã sã-i ia locul lui Timofte
Pedistul se laudq peste tot cq este sfetnicul de tainq al lui Bqsescu
Pre[edintele Traian Bqsescu a nominalizat
persoane care sus]in în diferite medii cq fac
parte dintre sfetnicii sqi de tainq. Una dintre
aceste persoane, omul de afaceri Anghelescu,
patronul fabricii de ]igarete
cu acela[i nume, era cunoscut ca sponsor al
Partidului Democrat. Din cauza unor
opera]iuni financiare neortodoxe este în aten]ia
institu]iilor specializate ale statului.
So]ia sa, fostq consilierq de stat,
[i-a dat recent demisia, fiind acuzatq
de mass-media cq a încercat sq facq trafic de
influen]q în favoarea so]ului squ.

Eminenþã cenuºie

Afaceri cu tractoare

Cealalt` persoan` nominalizat` de Traian B`sescu,
domnul Dorin Iacob este sau se
str`duie[te s` par` un personaj
misterios, de tip „eminen]`
cenu[ie“.
Face parte dintre oamenii
politici a c`ror carier` a început
pe culoarele serviciilor secrete,
a continuat în lumea afacerilor
[i pe c`i oculte s-au localizat în
anturajul unui om politic.
Pân` în 1998, Dorin Iacob
a fost ofi]er de mili]ie economic` la Alba-Iulia. Dup` revolu]ie, profitând de rela]iile personale cu profesorul Virgil M`gureanu, este transferat la Serviciul Român de Informa]ii, unde
probabil a lucrat sau ar fi trebuit
s` o fac` în domeniul contrainforma]iilor economice.

Adev`rul este c` pe domnul Iacob l-a interesat mai mult
posibilitatea de a-[i construi un
cerc rela]ional în rândul cercurilor de afaceri care începeau
s` se structureze, decât activitatea specific` dintr-un serviciu
de informa]ii. Astfel, p`r`se[te
SRI-ul [i î[i înfiin]eaz` firma
Belle-Ami, având ca obiect de
activitate import-exportul.
A importat tractoare din
China [i chiar a încercat s` construiasc` fabric` în jude]ul
Alba. Pân` aici nu apar la prima vedere elemente suspecte,
dac` renun]`m s` ne punem întreb`ri la strânsa leg`tur` dintre
segmente din serviciile secrete
[i lumea afacerilor. În orice caz,
a[a cum în prezent lui Dorin
Iacob îi place s` se prezinte ca

eminen]a cenu[ie a pre[edintelui B`sescu, la începutul
anilor ’90 d`dea de în]eles c` în
spatele afacerilor sale st`tea directorul SRI Virgil M`gureanu.
Folosind aceast` legend`, Dorin Iacob procedeaz` ca majoritatea oamenilor de afaceri mai
mult decât respectabili: ia credite de la banc`, pe care fie
„uit`“ s` le returneze, fie le
returneaz` cu mult` întârziere.
Cunoa[tem un astfel de credit
al domnului Iacob, contractat la
fosta banc` Dacia-Felix pe la
mijlocul anilor ’90, care cel pu]in în 2000, nu era restituit. Nu
vom insista, b`ie]ii cu ochi

alba[tri [tiu de ce, asupra modului în care persoane privilegiate reu[eau în anii ’90 s` se
îmbog`]easc` doar prin acumularea de credite bancare.

Banca Popularã
Românã
Prin 1997-1998, în Bucure[ti [i ulterior în ]ar` apare o
construc]ie financiar` ciudat` –
Banca Popular` Român`. În
ciuda protestelor B`ncii Na]ionale, care nu [i-a dat avizul,
BPR-ul fiind, în cel mai bun
caz, o cooperativ` de credit,
aceast` ciud`]enie a continuat
s` func]ioneze pân` când, de ce

nu ne mir`, a falimentat, scandalul ocupând prima pagin` a
ziarelor din perioada respectiv`.
Pe cine g`sim noi, în conducerea b`ncii respective? Pe
nimeni altul decât pe urma[ul
lui James Bond, pe Dorin
Iacob. Dar politicalele? Fi]i
lini[ti]i, cum era s` rateze Dorin
Iacob un astfel de prilej, de a-[i
construi noi rela]ii? Împreun`
cu profesorul M`gureanu, înfiin]eaz` Partidul Na]ional Român, care fuzioneaz` cu Partidul Democrat. Dl Iacob este
propulsat în func]ia de vicepre[edinte, iar ulterior secretar

executiv. În perioada 20002004, când Partidul Democrat
era în opozi]ie, Iacob lanseaz`
versiunea c` ar conduce o
structur` informativ` paralel`
subordonat` lui Traian B`sescu, lucru care s-ar putea s`
nu fie total fals, ci par]ial adev`rat. Dup` ce alian]a DA câ[tig` alegerile, Iacob s-ar fi vrut
viitorul [ef al unuia dintre serviciile de informa]ii.
Nu a fost s` fie, iar pre[edintele B`sescu, prompt informat cam despre ce face [i ce
spune Dorin Iacob în numele
s`u, l-a pus la punct.
George Dora

Cine \ncearcq blocarea comisarului-[ef {pan?
Comisarul-[ef Remus {pan a fost
numit recent prim-adjunct al Direc]iei
Anticorup]ie din Ministerul Administra]iei [i Internelor. Tân`r,
inteligent [i bine preg`tit, ofi]erul a
avut o carier` fulminant`. A fost, pe
rând, [eful Poli]iei Rutiere Baia Mare,
[ef al Poli]iei Baia Sprie, [ef al
Serviciului de Informa]ii Maramure[
al MAI [i [ef al Serviciului de
Informa]ii Satu Mare al MAI. |n 2003
este numit [eful Poli]iei Judiciare a
PNA Bucure[ti, iar \n martie 2005 a
fost avansat pe func]ia men]ionat` la
\nceputul acestor rânduri.

Acuzaþii nefondate
Evolu]ia de excep]ie a ofi]erului
nu a l`sat indiferen]i diver[i infractori
care se sim]eau \n pericol ca [i cadre
din sistemul de siguran]` care \ntr-un
fel sau altul \i sprijineau. {i cum se
putea face mai bine acest lucru decât
prin pres`, unde unii dintre ace[tia
aveau acces. Vârful de lance al deni-

gratorilor a devenit col. (r) SRI Vasile
Ionel, ofi]er destituit de c`tre conducerea central` a SRI pentru fapte
incompatibile cu calitatea de ofi]er.
Acesta a lansat cele mai fanteziste
acuza]ii de la comiterea unui accident
de circula]ie, când de fapt \n ma[ina
respectiv` se afla alt` persoan` [i pân`
la faptul c` ar poseda o \nregistrare \n
care un membru al lumii interlope vorbea cu un anume Remus, dovedit ulterior c` este alt` persoan` decât comisarul {pan. |n aceast` situa]ie, Remus
{pan, venit din Mun]ii Oa[ului la Bucure[ti s` apere dreptatea s-a trezit implicat \ntr-un scandal mediatic pe care
el nici nu [i-l imaginase. Ziare mari ca
Adev`rul [i România Liber` l-au atacat, obligându-l s` umble prin redac]ii
pentru explica]ii [i drepturi la replic`,
ceea ce a [i ob]inut \n final. I-a dat \n
judecat` pe cei care l-au denigrat [i are
mari [anse s` câ[tige procesele deoarece anchetele interne efectuate la
PNA, MAI [i SRI i-au dat dreptate.

O întrebare
de bun-simþ

Un singur lucru nu este clar, de ce
tolereaz` conducerea Ministerului
Administra]iei [i Internelor [i mai ales
nou-creata Direc]ie Anticorup]ie ca un
cadru tân`r s` fie astfel terfelit?
Men]ion`m c` am citit documentele privind anchetele efectuate \n
urma atacurilor de pres` [i toate infirm` acuza]iile. {i conducerile ziarelor
men]ionate au \n]eles c` s-a exagerat [i
chiar gre[it oferindu-i drept la replic`
[i chiar spa]iu pentru a-[i expune
punctele de vedere.
Apreciind c` tân`rul ofi]er are
puterea de a trece peste aceste necazuri
[i c` se va ocupa serios de treab` \n
domeniul de maxim` importan]` ce \l
are \n responsabilitate, credem c` este
de datoria noastr` s`-l sprijinim [i
chiar pe viitor s` demont`m atacurile
menite s`-i blocheze activitatea.
IOAn Alexandru
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Brigada Antiteroristã a SRI
Cel mai mediatizat, discutat [i controversat subiect al acestui an rqmâne, cel
pu]in pânq acum, cel al rqpirii jurnali[tilor români \n Irak. Din nefericire, din
cauza unora, cazul riscq sq cadq \n desuet. Chiar dupq 11 septembrie, chiar dupq
atentatul din Spania, care ne-a lovit [i pe noi, românul refuzq, parcq, sq asimileze
cuvântul „terorism“. S-a spus cq este primul caz \nregistrat \n ]ara noastrq, s-au
inventat scenarii [i ac]iuni ireale. |n realitate, prea pu]ini cunosc istoria acestui
fenomen [i mqsurile de combatere care se iau. Este motivul pentru care vq
prezentqm, \n acest numqr, Brigada Antiteroristq a SRI, autoritatea na]ionalq \n
combaterea terorismului.

Înfiin]area la 15 decembrie
1977 a Unit`]ii Speciale de
Lupt` Antiterorist` s-a produs
ca urmare a eviden]ierii, la vremea respectiv`, a unor focare
de amenin]`ri teroriste care vizau, direct sau indirect, România. În decursul activit`]ii, Unitatea Special` de Lupt` Antiterorist` s-a confruntat cu numeroase încerc`ri de p`trundere în
spa]iul na]ional a unor membri
sau simpatizan]i ai diferitelor
mi[c`ri teroriste. Lucrurile nu

unit`]i cu atribu]iuni în combaterea terorismului, Unitatea
Special` de Lupt` Antiterorist`
a reu[it capturarea unei importante cantit`]i de armament [i
muni]ie, destinat` producerii
atentatului, introdus` în ]ar` într-o valiz` cu fund dublu [i ascuns` într-o camer` de hotel
din Bucure[ti.
La 26 mai 1985, într-o parcare auto din incinta complexului studen]esc Groz`ve[ti din
Capital` au fost plasate, de c`-

s-au oprit îns` la desf`[urarea
de acte premerg`toare organiz`rii de ac]iuni violente; s-a încercat organizarea de atentate
teroriste chiar pe teritoriul României, ]intele vizate fiind în
general reprezentan]i oficiali ai
diferitelor state la Bucure[ti.
În anii 1972-1973 elemente teroriste, apar]inând organiza]iei „Septembrie Negru“, au
preg`tit pe teritoriul ]`rii noastre ocuparea Ambasadei statului Israel la Bucure[ti, precum
[i asasinarea ambasadorului
acestei ]`ri. În cooperare cu alte

tre dou` elemente teroriste arabe, mecanisme explozive sub
autoturismele apar]inând unor
lideri ai studen]ilor sirieni. În
încercarea de dezamorsare a
unuia din dispozitivele-capcan`
s-a produs o puternic` deflagra]ie c`reia i-au c`zut victime
doi ofi]eri ai Unit`]ii Speciale
de Lupt` Antiterorist`.
La 20 august 1991, un comando indian, compus din patru elemente teroriste, a fost la
originea unei tentative de asasinare a ambasadorului indian
acreditat în ]ara noastr`, în timp

ce acesta se afla la obi[nuita
plimbare cu so]ia pe bulevardul
Aviatorilor din Bucure[ti. Interven]ia prompt` a ofi]erilor antiterori[ti afla]i în dispozitivul de
protec]ie fizic` a ambasadorului a f`cut ca atentatul s` se soldeze cu un e[ec. Bilan]ul interven]iei – un terorist ucis pe loc,
un altul capturat, unul r`nit [i
altul disp`rut. În fa]a organelor
de cercetare penal` s-a elucidat
faptul c` cei patru terori[ti apar]ineau unei grup`ri extremistteroriste de religie sikhs din
India.
Dup` atentatele teroriste
de la 11 septembrie 2001 din
Statele Unite ale Americii, Inspectoratul pentru Prevenirea [i
Combaterea Terorismului a trebuit s` fac` fa]` unor noi pro-

voc`ri. Unit`]ile specializate
din Serviciul Român de Informa]ii s-au aflat în stare de alert`
[i au pus în aplicare planurile
pentru astfel de situa]ii. De asemenea, a fost intensificat
schimbul de informa]ii cu serviciile str`ine partenere cu atri-

Istoric Brigada Antiteroristq
La 15 decembrie 1977 se constituie
Unitatea Special` de Lupt` Antiterorist`
(USLA) ca unitate central` de specialitate,
având sarcina de a organiza [i executa activit`]i de prevenire, descoperire, neutralizare sau lichidare a actelor teroriste pe teritoriul României.
Începând cu 22 decembrie 1989,
întregul efectiv de cadre al Unit`]ii s-a pus
în slujba Revolu]iei, executând misiuni de
profil în cooperare cu for]e apar]inând
Ministerului Ap`r`rii Na]ionale. La 24
decembrie 1989 au c`zut la datorie nou`

cadre din unitate, printre care [i [eful de
Stat Major, lt. col. Gheorghe Trosca.
La 26 decembrie 1989, Unitatea
Special` de Lupt` Antiterorist` a fost
încorporat` în structura Ministerului
Ap`r`rii Na]ionale, dup` care, în baza
Decretului CPUN nr. 181 din 26 martie
1990, privind înfiin]area Serviciului
Român de Informa]ii, de la 1 iulie 1990
Unitatea ia denumirea de Brigada Antiterorist` (BAT) [i î[i desf`[oar` activitatea
ca structur` central` de profil a Serviciului
Român de Informa]ii.

bu]iuni în combaterea fenomenului terorist.

SRI – Autoritate
Naþionalã
în Combaterea
Terorismului
prevenirea producerii pe teritoriul s`u de acte teroriste, a constituirii bazelor logistice [i a filialelor unor organiza]ii extremist-teroriste cu reprezentare
interna]ional`. De asemenea,
angrenarea ]`rii noastre pe linia
descuraj`rii statelor care sprijin` sau sponsorizeaz` terorismul implic` demersuri sus]inute de valorizare a preven]iei

Centrul de Coordonare
Operativ` Antiterorist` are urm`toarele atribu]ii: coordoneaz`
activit`]ile desf`[urate în cadrul
Sistemului Na]ional de Prevenire [i Combatere a Terorismului, prin reprezentan]i desemna]i de autorit`]ile [i institu]iile publice din componen]a
Sistemului; asigur` operativ
schimbul de date [i informa]ii

lare a ac]iunilor teroriste pe teritoriul României.

în lupta antiterorist`, precum [i
redimensionarea performant` a
activit`]ii specifice în domeniu,
pe linia contracar`rii surselor
de alimentare [i între]inere a fenomenului terorist.

Combaterea
terorismului

Centrul de Coordonare
Operativã Antiteroristã

Având în vedere caracterul
global al amenin]`rii teroriste,
România consider` c` gestionarea eficient` a
acestei problematici
impune conjugarea
eforturilor tuturor
statelor interesate [i
o cooperare loial`
între institu]iile de
profil. România vizeaz` combaterea
oric`rei forme de terorism – indiferent
de motiva]iile care
stau la baza acestuia
– cu prec`dere a
terorismului fundamentalist-islamic, a
celui religios [i separatist, a bioterorismului,
urm`rind

În conformitate cu prevederile Protocolului General de
organizare [i func]ionare a Sistemului Na]ional de Prevenire
[i Combatere a Terorismului [i
ale Legii nr. 535/2004 privind
prevenirea [ i combaterea terorismului, în procesul de structurare a sistemului antiterorist
pe plan na]ional, în cadrul SRI
func]ioneaz` Centrul de Coordonare Operativ` Antiterorist`
(CCOA).
Centrul de Coordonare
Operativ` Antiterorist` este
structura organizatorico-func]ional` ce asigur` continuitatea
[i coeren]a func]ion`rii sistemului de leg`tur` ce articuleaz`
componentele Sistemului Na]ional de Prevenire [i Combatere a Terorismului.

între autorit`]ile [i institu]iile publice componente ale Sistemului Na]ional de Prevenire [i
Combatere a Terorismului, privind activit`]ile cu caracter terorist; integreaz` datele [i informa]iile ob]inute în scopul stabilirii [i întreprinderii m`surilor
care se impun; monitorizeaz`
activit`]ile teroriste [i informeaz` operativ autorit`]ile [i institu]iile publice abilitate din cadrul
Sistemului Na]ional de Prevenire [i Combatere a Terorismului; în situa]ii de criz` terorist` asigur` suportul logistic [i
opera]ional pentru func]ionarea
operativ` a Centrului Na]ional
de Ac]iune Antiterorist`, care
este integrat func]ional în mecanismul general de gestionare a
crizelor [i organizat conform
legii; transmite c`tre autorit`]ile
[i institu]iile publice competente
din cadrul Sistemului Na]ional
de Prevenire [i Combatere a
Terorismului datele [i informa]iile care fac obiectul întreprinderii de m`suri, conform atribu]iilor legale.

În cadrul procesului de
structurare, într-o viziune integratoare a Sistemului Na]ional
de Prevenire [i Combatere a
Terorismului, Serviciul Român
de Informa]ii a fost desemnat,
conform legii, autoritate na]ional` în materie antiterorist`
prin Departamentul pentru Prevenirea [i Combaterea Terorismului, care r`spunde de planificarea, organizarea [i executarea, într-o concep]ie unitar`, a
activit`]ilor de prevenire, descoperire, neutralizare [i anihi-
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Adevãrata faþã a patronului „Rodipet“
Un arab escroc controleazq difuzarea presei române[ti
România, la \nceputul anilor ’90, a fost un Eldorado
unde s-au construit peste noapte averi fabuloase.
Ce complicitq]i au intrat \n joc, ce legi au fost ocolite,
ce [i câte fqrqdelegi au fost sqvâr[ite sunt \ntrebqri al cqror
rqspuns nu \l vom afla niciodatq. Din punct de vedere
al corpului demografic au survenit modificqri care nu fac
obiectul anchetei de fa]q, cu o singurq excep]ie:
au apqrut cetq]eni români de origine arabq.

Cetãþenii diverse
Acest lucru \n sine poate
c` nu prezint` o importan]`
major`. Totu[i, g`sim mult prea
mul]i dintre ace[ti proaspe]i
români implica]i \n mari
„tunuri“ economice. Subiectul
anchetei noastre \l constituie
tocmai un astfel de cet`]ean –
Hassan Awdi, libian de origine,
care a venit \n România dup`
1990, având, \n afar` de cet`]enia libian` [i brazilian`, [i
cet`]enie american`.
Nu [tim de ce capitaluri a
dispus, gurile rele vorbesc
despre fabuloasa sum` de 500
de dolari, dar \n prezent este
patron sau ac]ionar, \n multe
cazuri majoritar, la Rodipet,
S.C. Aluni[ S.A., revista
Femeia, Mesageria C.F.R., S.C.
Panduri S.A. (fost I.C.L. Alimentara, sector 5), I.C.R.A.L.
Colentina, fabrica Bueno-Café,
fabrica Euro-Est, Casa Bucur,
hotelul Vene]ia din Pia]a Kog`lniceanu, hotelul Mamaia din
sta]iunea cu acela[i nume, plus

\nc` dou` hoteluri tot pe litoral,
dintre care unul \n
sta]iunea Venus.
A \nceput
modest \n România, cu comer] cu
produse electronice,
dup` care s-a lansat
\n afaceri cu cafea.

Un tun bazat pe
corupþie
Exist` date [i informa]ii din care rezult` c`
pân` \n 2000 ar fi cump`rat
mai multe societ`]i \n litigiu
la pre]uri modice, pe care le
revindea cu de patru-cinci ori
valoarea ini]ial` (se spal` bani,
nu glum`, \n România!).
|n 2000 d` o lovitur` de
teatru. Prin Societatea Monalisa Trading Co. SRL, cu sediul
\n comuna Otopeni, Calea Bucure[ti nr. 18, Hassan Awdi
cump`r` 116.962 de ac]iuni \n
sum` total` de 2.924.050 mii
de lei de la S.C. Aluni[ S.A.
devenind ac]ionar majoritar. |n
cont, S.C. Aluni[ S.A. avea

circa
6 miliarde de lei,
ceea ce ne scute[te de comentarii privind seriozitatea cu care
F.P.S.-ul a gestionat bunurile
statului. Printr-o inginerie (a se
citi complicitate), Hassan Awdi
se autoinstaleaz` ca proprietar
asupra tuturor terenurilor [i
imobilelor pe care S.C. Aluni[
nu le de]inea \n realitate ca proprietar, ci cu chirie sau \n
leasing. Printre aceste spa]ii,
restaurantul Bucur, considerat,
\n Catalogul de arhitectur`,
drept cl`dire de patrimoniu.

Profitând
de faptul c` arhiva multor
spa]ii comerciale dinainte de
1990 nu se g`se[te, sau nu se
dore[te a fi g`sit`, Awdi, cu
sprijinul unor complici (directorul Bordeianu de la S.C.
Aluni[) [i prin Biroul Notarial
Tatomir, a \nceput s` fac`
diverse acte din care rezulta c`
ar fi proprietarul acestor spa]ii
[i terenuri aferente. Evident c`
aceste spa]ii le \nchiria, numai
de la un singur restaurant din
Or`[elul Copiilor câ[tigând
circa 250 de milioane de lei.
Documentele pe care le
prezent`m \n facsimil vorbesc
de la sine.

Doar 3 miliarde de lei a dat afaceristul arab pentru SC Aluni[ SA

Parchetul, atenþie!
Prin Sentin]a civil` nr. 136
din 14.02.2001, dat` \n dosarul
136/2001, Tribunalul Bucure[ti
constat` c` S.C. Aluni[ nu are
imobile \n proprietate, iar Awdi
a cump`rat ac]iuni, care reprezint` diviziuni ale capitalului
social [i nu cl`diri ca atare.
Awdi are mai multe procese, inclusiv cu Prefectura
Bucure[ti [i cu Prim`ria General`, prin care sper` s` ob]in`
proprietatea asupra imobilelor
[i spa]iilor asupra c`rora s-a
creat un fals litigiu.
Ciudat cum de Parchetul
nu se sesizeaz` din oficiu
asupra acestui misterios [i bizar
personaj, care obi[nuie[te s`
afirme c` ar fi membru al Partidului Democrat din SUA.
Poate serviciile secrete române[ti ar putea r`spunde la
unele \ntreb`ri cum ar fi: cam
\n ce conturi \[i ]ine Awdi banii,
dac` exist` \ntre libianul-americanul-brazilianul-românul
Awdi [i organiza]ii din Orientul
Mijlociu vreo leg`tur`, fie ea [i
financiar` [i, \n fine, dac` are
permis de port-arm`?
Restaurantul Bucur, o pies` de patrimoniu pe care a pus mâna Hassan Awdi

Departamentul
Investiga]ii

Propriet`]i contestate de Justi]ie

Pe o suprafa]` de 1.454,32mp, Awdi a pl`tit o chirie de 1.509.222 lei!
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Afacerile necurate ale lui Tãnase Tudor,
ºeful Serviciului de Telecomunicaþii Speciale
Conform promisiunilor f`cute de pre[edintele B`sescu la
începutul mandatului, dup` primele [ase luni ar fi urmat s` se
produc` schimb`ri la nivelul
conducerii unor institu]ii cu
atribu]ii în ap`rarea siguran]ei
na]ionale. Pe aceast` tem` s-au
f`cut [i se fac numeroase specula]ii de persoane sau cercuri
mai mult sau mai pu]in autorizate.
Una dintre aceste institu]ii,
Serviciul de Telecomunica]ii
Speciale (STS), a p`rut a fi o
perioad` de timp în gra]iile pre[edintelui B`sescu.
Actualul director al STS,
T`nase Tudor, a fost implicat în
activit`]i pu]in ortodoxe. În
perioada 1993-1997, în calitate
de director tehnic al STS, împreun` cu generalul Grigore
Corneliu a fost implicat în
achizi]ionarea echipamentelor
pentru sistemul de radiocomunica]ii cu acces multiplu în
Bucure[ti [i în unele jude]e
(Cluj, Constan]a, Buz`u), opera]iune în care:
– nu s-a respectat legisla]ia
în domeniu acordându-se încredin]are direct` din surs`
unic`;
– sistemul s-a realizat experimental f`r` s` fie pus la dispozi]ia unor structuri operative;
– la data achizi]ion`rii
(1994) [i pân` la dezafectarea
acestuia (1998) nu a fost utilizat decât de conduc`torii auto
[i diverse cadre de execu]ie din
STS, majoritatea terminalelor
fiind furate sau pierdute;
– înc` de la instalare sistemul era dep`[it din punct de vedere tehnic;
– comisioanele au fost încasate de T`nase [i Grigore, iar

institu]ia a fost p`gubit` cu circa 20 milioane de dolari.

Comisioane uriaºe
T`nase a participat, al`turi
de Ioan Talpe[, la afacerea
Shadow privind achizi]ionarea
unor avioane f`r` pilot din
SUA, circa 8 asemenea echipamente în valoare de peste 20
milioane de dolari, care s-au
irosit ca urmare a pr`bu[irii
acestora din motive tehnice în
conflictele din fosta Iugoslavie
[i Irak. Bine\n]eles, comisionul
la o asemenea sum` a fost pe
m`sur`, de[i la aceast` afacere
T`nase nu avea calitatea necesar` s` participe, fapt care a deteriorat rela]iile armatei cu STS.
Sistemul de radiocomunica]ii pentru cooperare între institu]iile din SNA (Phoenix):
– înc` de la data achizi]ion`rii sistemul era dep`[it tehnologic [i realizat în standard
Tetrapol neomologat pe plan
european (în condi]iile în care
]`rile apropiate României,
respectiv Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, adoptaser` sistemul Tetra omologat de organismele de specialitate europene);
– realizarea sistemului nu
a fost avizat` [i aprobat` de organismele cu atribu]ii în domeniu din cadrul STS (Consiliul
Tehnico-Economic, Consiliul de
Înzestrare, Consiliul Director);
– nu au fost elaborate studii de prefezabilitate, fezabilitate [i proiect de realizare a sistemului;
– nu s-a respectat legisla]ia
în domeniul licita]iilor publice
[i achizi]iilor publice, T`nase
Tudor sprijinit de Grigore Corneliu, L`z`rean Dan, Pas`re
Sergiu stabilesc contrar legii,

regimul de achizi]ii prin încredin]area direct` firmei Matra-Nortel;
– contractul de achizi]ie [i
realizare a sistemului este încheiat cu mari deficien]e (are
peste 20 de anexe ad`ugate [i
negociate ulterior) datorit` c`rora STS a mai pl`tit din bugetul propriu peste 60 milioane
dolari pentru diverse prospect`ri radio, misiuni cadre, amenaj`ri puncte de radiocomunica]ii neprev`zute, transport de
materiale [i amenaj`ri spa]ii;
– nu s-a asigurat activitatea de service a sistemului [i
echipamentului în perioada de
garan]ie (aspect nerezolvat nici
pân` în prezent);
– sistemul realizat în perioada 1988-2003 nu este nici în
prezent opera]ional din cauza
limitelor tehnice [i a modului
extrem de greoi privind utilizarea terminalelor;
– comisioanele pentru T`nase [i echipa sa sunt grandioase având în vedere valoarea
contractului de peste 120 milioane de dolari.

Dispreþul faþã de lege
Achizi]ionarea unor bunuri [i servicii, deoarece în calitate de adjunct tehnic a coordonat o perioad` [i activitatea logistic`:
– cu resursele institu]iei
(mijloace auto [i personal), înc`lcând grav legisla]ia în domeniu, î[i construie[te o vil` la
Breaza, Str. Bucegi nr. 39, fapt
pentru care este cercetat de
Sec]ia Parchetelor Militare,
fiind nevoit s` treac` în rezerv`
în 1997;
– este implicat în toate licita]iile de bunuri [i servicii pân`

în 1997 la care este solidar [i
prietenul s`u Tudosie Ioan, pe
atunci reprezentant al Cur]ii de
Conturi pentru STS.

Vile din bani publici
În calitate de director al
Serviciului de Telecomunica]ii
Speciale în perioada 20012004 este implicat în urm`toarele activit`]i:

1. Realizarea contractului
LGV-97 (sediul tehnico-administrativ al STS) împreun` cu
adjunc]ii s`i, Grumaz, Mihalache, Tudosie [i col. U]` Florin
[eful Direc]iei Logistice, sens
în care pretind [i primesc comisioane de zeci de mii de euro
anual fiecare din partea firmei
Aedificia Carpa]i, inclusiv bunuri în natur` [i realizarea unor
lucr`ri la vilele pe care le de]in,
respectiv:
– î[i supermobileaz` [i doteaz` la nivel de lux apartamentul din Bucure[ti, Str. Roma nr.
18, sector 1, vila de la Breaza,
Str. Bucegi nr. 39, iar în prezent
vila din Str. Eminescu nr. 27. În
acela[i mod procedez` [i adjunc]ii s`i;
– primesc comisioane
grandioase la utilarea cu mobilier, birotic`, electrocasnice [i
aparate de aer condi]ionat a
sediului central al STS de la diver[i subcontractori ai Aedificia Carpa]i. Spre exemplu, numai amenajarea a patru birouri
ale conducerii STS a costat 9,7
miliarde de lei, iar amenajarea
unei buc`t`rii – 8,5 miliarde de
lei! De asemenea, numai în
2004 pentru amenajarea unui
poligon modern sunt aloca]i
110 miliarde de lei. Un alt
exemplu este cel al aparatelor
de aer condi]ionat, de ordinul

sutelor, achizi]ionate la peste 30
milioane/bucat`, de peste trei
ori pre]ul pie]ei! Oare ce comisioane s-au primit pentru lucr`ri de asemenea valori?

Pãcãlirea Guvernului
ºi CSAT-ului
2. Induce în eroare Guvernul României [i CSAT în leg`tur` cu realizarea Centrului de
Preg`tire [i Perfec]ionare din
Comuna Va]a de Jos, jud. Hunedoara, [i se implic` în realizarea unui asemenea centru în
comuna Cristian, jud. Bra[ov,
cu urm`toarele consecin]e:
– priveaz` STS de realizarea unui centru de preg`tire
extrem de necesar [i p`gube[te
bugetul institu]iei cu circa 100
miliarde de lei, utilizate pentru
închiderea lucr`rilor [i ecologizarea zonei din comuna Va]a
de Jos, jud. Hunedoara;
– achizi]ioneaz` în 2003 o
ruin` de cazarm` din fondul
MApN, pentru a[a-zisa „realizare a unui centru de preg`tire
al STS“, stabilind o valoare
contractual` de peste 20 miliarde de lei. În circa un an [i jum`tate s-au cheltuit numai pe lucr`ri de demolare peste 30 miliarde de lei f`r` m`car s` fie început` realizarea centrului;
– în realitate, banii s-au
dus în buzunarele lui T`nase
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Tudor [i Tudosie Ion pentru finisarea vilelor de la Breaza,
precum [i construirea unei vile
în Bu[teni, Str. 30 Decembrie
nr. 26, pentru Grumaz Alexandru.
3. Se implic` în derularea
unui credit extern de 55 milioane de dolari (STS2 – HGR
nr. 1277/2000) privind modernizarea [i completarea dot`rii
re]elelor STS, împreun` cu adjunc]ii s`i Grumaz Alexandru,
Tudosie Ion, Mihalache Florin
[i [efii unor structuri tehnice,
respectiv Grigore Corneliu,
Dan L`z`rean, sens în care comite urm`toarele ilegalit`]i:
– contrar legisla]iei, stabile[te modalitatea de achizi]ie
(negociere cu o singur` surs`)
[i furnizorii. Spre exemplu,
pentru achizi]ionarea de echipamente de comunica]ii telefonice în valoare de 15 milioane de dolari de la firma
Nortel Network primesc, prin
firma Felix Telecom [i firmele
lui Costel Iancu, suprem Mare
Comandor al Ritului Sco]ian
Antic, un comision de 15%,
T`nase Tudor, adjunc]ii s`i [i
Ioan Talpe[;
– de[i nu f`ceau obiectul
contractului, înc`lcând flagrant
legisla]ia achizi]iilor de bunuri,
T`nase dispune, împreun` cu
adjunc]ii s`i, achizi]ionarea din
surs` unic` a 39 de autovehicule Chevrolet Tahoe ca autospeciale de transmisiuni pe
unde scurte. De men]ionat c`
pre]ul unui autovehicul este de
90.000 de euro. S-au achizi]ionat din SUA, de la firma Interna]ional Speciality Trading Inc.
prin firmele lui Costel Iancu,
comisionul fiind împ`r]it generos de cei mai de sus. Men]ion`m c` nu este asigurat service-ul în ]ar`, cel mai apropiat
fiind \n Austria, consumul de
carburant la un motor de 6.000
cm3 este de peste 20 litri/100
km, iar la pre]ul de 90.000
euro/bucat` se mai adaug`
30.000 de euro pentru fiecare
complet de lucru ce va fi asigurat
prin firma Iemi SA;
– de asemenea, de[i nu era
prev`zut în creditul extern, T`nase T. [i adjunc]ii s`i cu concursul lui Grigore Corneliu [i
Marcel Opri[, dispun achizi]ionarea a sute de complete de tehnic` de calcul [i aplica]ii informatice. Din nou s-a înc`lcat legisla]ia achizi]iilor publice, f`r`
s` se organizeze licita]ii, pre]ul
pentru fiecare complet fiind cu
totul exagerat, respectiv peste
3.500 de euro/bucat`. Comisioanele generoase au fost încasate de cei de mai sus de[i calitatea echipamentelor furnizate
este îndoielnic`, acestea fiind
dep`[ite tehnologic iar unele
aplica]ii informatice fiind neadecvate [i neactuale. În aceast` afacere sunt implicate firmele UTI, Omnilogic, Computerland.
4. T`nase T., înc`lcând flagrant Legea 92/1996 privind

organizarea [i func]ionarea
STS, a pus la dispozi]ia unor
firme particulare (Acces Net,
Alpen Rose International, Danubius etc.) infrastructura re]elelor de telecomunica]ii speciale, precum [i spa]iile tehnice
necesare pentru prestarea de
servicii c`tre institu]ii publice
(ANV, CNSAS, SRR etc.) sau
societ`]i comerciale (Aeroportul Otopeni, PETROM, Romatsa). Aceste firme deconteaz`
STS zeci de miliarde lunar devalizând bugetul institu]iei, în
timp ce comisioanele intr` în
buzunarele lui T`nase [i compania. De toate acestea, împreun` cu T`nase se ocup` nemijlocit Grumaz, L`z`rean, Pas`re
[i Opri[, precum [i consilierul
lui T`nase, respectiv gl. (r)
Amih`esei, fost ofi]er DIE,
care are ma[in` la dispozi]ie,
f`r` limit` de kilometri. Prin
aceste ac]iuni ilegale STS
face concuren]` RomTelecom,
care-i acord` o reducere a tarifelor de 50%, în timp ce T`nase
folose[te infrastructura institu]iei în care este inclus` [i cea
apar]inând RomTelecom, pentru interese materiale personale.

Instituþia,
un bun personal
5. T`nase Tudor împreun`
cu adjunc]ii s`i folosesc abuziv
[i în mod exagerat autoturismele de lux ale institu]iei [i logistica acesteia pentru interese personale [i ale familiilor, astfel:
– vila STS de la Neptun
este pus` în fiecare var` la dispozi]ia lui Ionu] T`nase, Alex
Grumaz, fata lui Tudosie [i a lui

Mihalache, precum [i a prietenilor [i rudelor acestora. Servirea gratuit` zi [i noapte, precum
[i zecile de mii de kilometri au
fost asigurate cu ma[inile de
lux ale institu]iei [i prin presta]iile cadrelor OJTS Constan]a,
în coordonarea col. U]` Florin,
[eful Direc]iei Logistice care le-a
justificat pe diverse misiuni;
– zilnic so]iile [i copiii cadrelor conducerii STS sunt du[i
[i adu[i de la serviciu sau unde
au nevoie, în defavoarea misiunilor operative pentru care sunt
posibilit`]i extrem de limitate;
– inventarul personal al lui

T`nase [i ale adjunc]iilor acestuia abund` de obiecte valoroase care sunt c`rate prin tot
felul de locuri, inclusiv acas`, [i
pentru care au semnat diver[i
subofi]eri care r`spund pentru
ele [i nu cei în cauz`. Este vorba de multe laptopuri, calculatoare, electrocasnice, materiale
de birotic` etc. Toate acestea
sunt patronate [i acoperite de
U]` Florin.
6. T`nase T. [i adjunc]ii s`i
implica]i în primirea unor comisioane substan]iale pentru
favorizarea unor firme care
amenajeaz` spa]iile tehnice

destinate „Sistemului Unic
pentru Apeluri de Urgen]`
112“, din Bucure[ti [i teritoriu.
În acest sens, au aprobat pentru
firmele Felix Telecom [i Teleconstruc]ia sume exagerate
pentru lucr`rile pe care le execut` în schimbul unui comision
între 6.000-8.000 euro/jude].
7. T`nase T. [i adjunc]ii s`i
duc o politic` bugetar` [i de
personal aberant`, astfel:
– pentru a jefui [i în 2005
bugetul STS au fundamentat în
mod nerealist [i voit exagerat
un proiect de buget de peste
4.000 miliarde de lei, dublu fa]`
de 2004, cum n-a avut niciodat` STS.
– de[i s-au angajat s` reduc` [i s` eficientizeze structurile [i personalul, au procedat
invers, crescând num`rul acestora. În prezent personalul a
crescut de la circa 2.200 în
2000, la peste 3.600 în 2004.
Toate structurile centrale [i teritoriale au fost încadrate în procent de aproape 100% cu tot felul de incompeten]i, copii, rude
[i prieteni recomanda]i influent
care au sufocat structura de personal a STS;
– au fost activate în Bucure[ti [i teritoriu zeci de cadre de
conducere trecute în rezerv`
pentru incompeten]`, abateri [i
corup]ie în scopul v`dit de recalculare a pensiilor dup` noua
lege;
– T`nase T. a renun]at de
mult la actul de comand` [i la
coordonarea activit`]ii institu]iei în favoarea afacerilor personale, l`sând STS la discre]ia
adjunc]ilor s`i, care fac ce vor

în domeniile de competen]`.

Scurte consideraþii
În toat` activitatea sa, T`nase Tudor [i-a urm`rit cu o
perseveren]` diabolic` obiectivele [i interesele personale în
detrimentul celor ale institu]iei.
Din aceast` cauz`, atât ca executant cât [i în func]ii de conducere n-a f`cut echip` cu cei
care muncesc, ci numai cu cei
care fur`, mint, în[al`. În toate
aspectele ilegale prezentate se
bazeaz` pe protec]ia tandemului Talpe[-Iliescu Dumitru care
sunt p`rta[i [i au cuno[tin]` de
toate activit`]ile acestui grup de
jefuitori ai bugetului statului.
Declara]iile de avere ale lui
T`nase [i ale adjunc]iilor s`i
sunt ireale [i mincinoase, fiecare din ei acumulând pe c`i ilicite
valori de peste 500.000 de euro.
T`nase Tudor, pe lâng` casele
din Bucure[ti [i vila de la Breaza, de]ine dou` autoturisme de
lux, din care unul de teren, este
ac]ionar la mai multe firme inclusiv la Grupul UTI [i de]ine
conturi în b`nci de mii de euro.
Mai trebuie men]ionat c`
prin numirea ilegal` a unor incompeten]i [i mediocri în fruntea unei institu]ii de elit`, tandemul Talpe[–Dumitru Iliescu,
sfidând valorile carierei militare [i legisla]iei în vigoare, au
adus grave prejudicii imaginii
[i prestan]ei STS fa]` de celelalte institu]ii militare.
|n numerele urm`toare v`
vom prezenta, \n acela[i mod, pe
adjunc]ii lui T`nase, pentru c`
a[chia nu sare departe de trunchi.
George Dora
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Dan Vulcan, inspectorul-ºef al Aviaþiei Civile,
ºi-a construit averea din banii publici
|n contextul marilor „tunuri“ trase \n economia na]ionalq, \n ultimii 15 ani,
Dan Vulcan este unul dintre numele care au ie[it mai pu]in \n eviden]q. Ceea ce
nu \nseamnq cq personajul nu este unul dintre sutele de \mbogq]i]i peste noapte
care, fqrq nici un scrupul, [i-au construit averi personale din banii publici.
Faptele sale din perioada cât a condus institu]ii vitale din cadrul avia]iei
(TAROM [i, actualmente, Avia]ia Civilq), ar trebui sq fie un semnal de alarmq
pentru oricine s-ar gândi sq cedeze insisten]elor actuale ale lui Dan Vulcan de a
accede din nou \n posturi-cheie, fie la TAROM, fie la Romatsa.

O avere prea
mare pentru o leafã
de bugetar
|n afara unor conturi (destul de frumu[ele, dup` cum se
spune) Dan Vulcan mai este [i
fericitul posesor al unei vile
ultraluxoase amplasat` \n comuna S`ftica. Dac` acele conturi sunt ferite de privirile curio[ilor, vila, \n schimb, este la
vedere. Valoarea imobilului
plus terenul aferent cu greu
poate fi justificat` dintr-o
simpl` leaf` de bugetar, fie el [i
ditamai directorul de TAROM.
Interesant este c` vila lui Dan
Vulcan a fost construit` aproape simultan cu noul sediu al
Autorit`]ii Aeronautice Române. Surse din TAROM, apropiate lui Vulcan la acea vreme,
spun c` evolu]ia paralel` a
celor dou` imobile nu este
deloc \ntâmpl`toare. Cert este
c` Dan Vulcan nu poate justifica sub nici o form` aceast` construc]ie numai cu salariul s`u.
{i nici m`car cu \nvârtelile
so]iei sale, despre care se [tie
c`, \n timp ce lucra la Agen]ia
TAROM din strada Brezoianu,
a fost descoperit` cu un important minus \n gestiune. Evenimentul a fost mu[amalizat

atunci, dar urmele au r`mas.

Surse extrabugetare,
din banii publici
Izvorul bun`st`rii spectaculoase a lui Dan Vulcan au
fost, a[a cum relateaz` surse
din Avia]e, func]ia de director
general al TAROM, pe care
acesta a de]inut-o \n 1996, timp
de circa 7 luni. |n acea perioad`, el a fost artizanul unor „\nvârteli“ de propor]ii prin implicarea sa \n anumite afaceri ale
companiei. Astfel, el a vândut
la un pre] de nimic câteva
avioane de fabrica]ie ruseasc`,
de care TAROM era interesat
s` scape. Comisionul a fost pus
la temelia casei din S`ftica.
Apoi, Dan Vulcan [i-a mai
tras partea din contractul de
asigur`ri a aeronavelor, \ncheiat cu o firm` britanic`, cu
aprobarea sa [i la presiunile
exercitate de el. Pre]ul pl`tit de
statul român a fost exagerat de
mare. Printre alte avantaje
„mulse“ de Dan Vulcan din
acest contract a fost [i rela]ia cu
pre[edintele companiei de asigur`ri, un iranian care avea [i
cet`]enie englez`. Ulterior, acela[i iranian devine ac]ionarul
majoritar la Compania aviatic`

Angels. Când Dan Vulcan a
fost scos de la conducerea
TAROM, ca urmare a protestelor sindicali[tilor, iranianul
l-a „recuperat“, \n 2000, numindu-l director general la
„Angels Airlines“, o companie
britanic`, cu sediul central la
Hamburg – Germania [i cu fi-

lial` \n România. A fost, evident, o recompens` pentru acel
contract de asigur`ri. |n
schimb, Dan Vulcan a gestionat
atât de „profesionist“ activitatea companiei, \ncât a falimentat-o \n 2002.

Directorul
propriilor interese
Cea mai gras` afacere \ns`
Dan Vulcan a \ncheiat-o cu
Aeroasia. Este vorba de o afacere cu puternic iz penal. De
altfel, pe numele lui Dan Vulcan exist` un dosar penal \ntocmit pentru felul \n care a \n]eles s` gestioneze aceast` afacere. Deocamdat`, dosarul este
tergiversat inexplicabil, dar

asupra lui vom reveni \n curând
cu detalii incendiare.
|n afara acestui episod,
mai este [i cel al contractului
controversat de achizi]ie al
unor avioane Boeing. Dan Vulcan a comandat un num`r de 14
avioane Boeing. Traficul de
pasageri \nregistrat de TAROM
pe atunci nu justifica \ns`, sub
nici o form`, aceast` achizi]ie
deosebit de mare. Dan Vulcan a
negociat contractul atât de
prost, \ncât a pl`tit chiar [i avansul pentru toate cele 14 aeronave \n discu]ie. Important nu a
fost c` a blocat banii statului, ci
comisionul pe care se spune c`
[i l-a tras, direct propor]ional cu
num`rul de avioane coman-

date. A trebuit s` treac` ani buni
ca alte conduceri s` repare cât
de cât „geniul managerial“ manifestat de Vulcan.

Posturi dupã
„pohta ce-a pohtit-o“
Culmea este c` dup` ce a
realizat astfel de acte de management dezastruos, Dan Vulcan ar mai vrea o tur` \n postul
de director general la TAROM.
Actuala sa func]ie de Inspector
[ef al Avia]iei Civile \l onoreaz`, dar nu \l satisface. Acest
post nu-i ofer` oportunit`]ile de
\ncasare de comisioane cu care
s-a deprins cât a lucrat la
TAROM. |n prezent, Dan Vulcan \ncearc` s` revin` la conducerea TAROM, uzând, \n
special, de rela]ia sa de amici]ie
cu Aleodor Frâncu, [eful cancelariei primului-ministru. Ambii sunt cunoscu]i ca trasei[ti
politici, trecând la PSD \n
2000, când, \mpreun` cu Gabriel Dumitrescu, consilier la
Romatsa, au apelat la „serviciile“ lui Dan Iosif pentru a-[i
schimba culoarea carnetului de
partid. Iar dac` nu \i va ie[i
„pasen]a“ cu postul de [ef la
TAROM, Dan Vulcan \ncearc`
s` prind` m`car trenul pentru
varianta, la fel de b`noas`, de
[ef la Romatsa. Pentru cei neaviza]i, este vorba de o institu]ie care colecteaz` taxele pl`tite
de fiecare aeronav` care survoleaz` România. Sumele sunt
colosale, iar salariile sunt de
adev`ra]i nababi. Adic` pe gustul unuia ca Dan Vulcan.
Departamentul
investiga]ii

Parcarea lui „Gil din Bqneasa“,
o construc]ie „legalizatq“ prin falsuri
Gilfred Varga, patronul restaurantului „Nostalgie“,
de lângq Aeroportul Bqneasa, a dobândit prin fals \n
declara]ii un teren \n valoare de 175.000 de euro, \n
aceastq zonq reziden]ialq. Autoritq]ile se complac
\ntr-o inexplicabilq stare de pasivitate.
|n plin` zon` reziden]ial` a
Capitalei, mai exact „\n coasta“
Aeroportului B`neasa, \n vara
lui 2003 a r`s`rit brusc o parcare privat`. Terenul, amplasat
la col]ul format de bulevardul
Aerog`rii [i strada Neagoe Vod`, are o valoare considerabil`,
de circa 175.000 de euro, de[i
suprafa]a este de numai 290
metri p`tra]i. Acesta este [i motivul pentru care Christian Gilfred Varga, zis „Gil“, patronul
restaurantului „Nostalgie“, nu a
ezitat s` fac` orice pentru a se
auto\mpropriet`ri cu respectivul

teren: fals [i uz de fals \n acte
publice, amenin]`ri, „sensibilizarea“ unor func]ionari etc.

Un proprietar
„fantomã“
Istoria litigiului creat de
actuala parcare folosit` \n prezent de Gilfred Varga a \nceput,
\n 1993, cu preten]iile emise
asupra ei de o oarecare familie
Cojocaru.
|n 1987, Ioan Cojocaru \ncheiase un contract de \ntre]inere viager` cu o b`trân`, prin
care aceasta se obliga ca, dup`

moartea ei, s` lase \ntreaga
avere celor care au \ngrijit-o.
Actul men]iona c` era vorba de
un apartament [i câteva alte bunuri. Nici vorb` despre vreun
teren. Dup` [ase ani, \n 1993,
Ioan Cojocaru se prezint` \n
fa]a notarului, \mpreun` cu so]ia [i fiul s`u [i dau o declara]ie
pe proprie r`spundere din care
rezulta c` ei [tiu cu exactitate
c` b`trâna pe care o \ngrijiser`
ei de]inuse, cu mul]i ani \n urm`, exact terenul de 290 de
metri p`tra]i de la col]ul str`zii
Neagoe Vod` cu bulevardul
Aerog`rii. Cu aceast` simpl` fi]uic`, f`r` nici o alt` dovad`,
Ioan Cojocaru revendic` \n instan]` terenul [i, culmea, \n 2000,
ob]ine o sentin]` definitiv` prin
care este declarat proprietar.
Nimeni nu s-a obosit s` infor-

meze [i conducerea SC Conbab
SA, propietara de drept a terenului. Dac` s-ar fi verificat \n
arhive istoricul propriet`]ii, s-ar
fi v`zut c`, pân` \n 1947, acel
teren a apar]inut de fapt Domeniilor Coroanei, fiind proprietate de stat. Aici a func]ionat o
sec]ie a Jokey Club-ului român,
pentru ca, apoi, s` devin` sediul
Mili]iei C`lare, pân` prin anii
’70, când a fost trecut \n proprietatea Conban.

Autoritãþile contemplã
infracþiunile
Dup` sentin]a instan]ei, din
2000, care l-a declarat proprietar pe Cojocaru, reprezentan]ii
SC Conban SA \ncep demersurile \n justi]ie pentru anularea
acelei hot`râri. Sim]indu-se \n
pericol, Ioan Cojocaru reu[e[te

s` vând` terenul, \n 2003, lui
Christian Gilfred Varga, patronul restaurantului „Nostalgie“.
Tranzac]ia nu a fost legal`,
deoarece terenul era \n litigiu,
fapt cunoscut, dar ascuns \n declara]iile notariale, atât de vânz`tor, cât [i de cump`r`tor. Varga preia „re]eta“ lui Cojocaru [i
continu` falsurile. Astfel, \n
aprilie 2004, el ob]ine din partea
Prim`riei Sectorului 1 o autoriza]ie de construc]ie a unei parc`ri pe acel teren. La baza eliber`rii respectivei autoriza]ii a
stat declara]ia notarial` pe proprie r`spundere din care rezulta
c` terenul nu face obiectul nici
unui litigiu aflat pe rolul instan]elor judec`tore[ti. |n realitate, pe rol se aflau cinci dosare:
trei penale [i dou` civile, toate
vizând solu]ionarea situa]iei ju-

ridice a terenului. Mai mult,
prin amenajarea parc`rii, Varga
a ocupat [i o suprafa]` din domeniul public, desfiin]ând trotuarele destinate pietonilor. |n
plus, dup` amenajarea parc`rii,
Gil [i-a improvizat o canalizare
care ba inund` strada, ba las`
ceilal]i locatari f`r` ap`. Lucrare f`cut` f`r` autorizare, la fel
ca [i gr`tarul de mititei amplasat, periculos, chiar lâng` conducta de gaze a vecinului. Deocamdat`, Prim`ria Sectorului 1
i-a aplicat recalcitrantului patron doar o amend` de 10 milioane lei. Reclama]ia f`cut` cu
mult` vreme \n urm`, la sec]ia
10 Poli]ie, pentru falsul din declara]ia notarial`, a fost solu]ionat`, \n mod sfid`tor, prin... ne\nceperea urm`ririi penale.
Andrei LUCA
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Averea controversatã a fraþilor Brãiloiu
Cei doi afaceri[ti constqn]eni au adunat 40 de milioane de dolari,
aduna]i \ntr-un timp mult prea scurt pentru a fi vorba de mijloace legale
|ntre numele de]inqtorilor celor mai mari averi din România, nominaliza]i \n
Top 300, se aflq [i cel al lui Liviu Brqiloiu. La numai 39 de ani, acesta are o
avere estimatq la 35-40 de milioane de dolari. De]ine un hotel \n Spania, alte
douq pe litoralul Mqrii Negre [i o cabanq la munte. |n România, afacerile sale
sunt sus]inute de cqtre fratele squ mai mic, Ovidiu Brqiloiu, primar al ora[ului
Eforie. Ancheta referitoare la sursa averii fra]ilor Liviu [i Ovidiu Brqiloiu,
inexplicabil de mare \n raport cu vârsta proprietarilor, a scos la ivealq aspecte
incendiare.

„Spaniolul“
de la malul mãrii
Liviu Br`iloiu, const`n]ean prin na[tere, are dubl` cet`]enie, român` [i spaniol`. Din
1991, el s-a stabilit \n Spania,
unde a pus bazele unei afaceri.
A \nceput cu turismul, extinzându-se ulterior \n domeniul
transportului de c`l`tori [i al
confec]iilor. Surse din anturajul
s`u spun c` banii cu care ar fi
pornit primele afaceri ar proveni dintr-o leg`tur` deloc onorabil` cu un anumit magistrat
spaniol. Cert este c`, foarte rapid, la numai 26 de ani, Liviu
Br`iloiu a ajuns s` de]in`, \n
Spania, 70% din ac]iunile unui
hotel cu 1.000 de locuri, evaluat la circa 24 de milioane de
dolari.
|n 1998, Liviu Br`iloiu a
achizi]ionat hotelurile Palace [i
Pelican din sta]iunea Mamaia.
Adev`ratul profit ob]inut de
Liviu Br`iloiu din achizi]ionarea acestor hoteluri se pare c` a
fost, de fapt, consolidarea rela]iilor cu [efi din administra]ia
local` const`n]ean`. |n separeurile intime de aici au fost
v`zu]i adesea primarul Radu
Maz`re, chestorul Traian Jipa,
fostul [ef al Inspectoratului de
Poli]ie Jude]ean (IPJ), comisarul-[ef Vasile B`lan – [i el
fost [ef al IPJ Constan]a – \n
posturi mai mult decât jenante
pentru pozi]ia lor. Nu consemn`m decât dansul pe mese, du-

p` mai multe pahare. Rela]iile
lui Liviu cu ace[ti oameni au
fost preluate de fratele s`u,
Ovidiu, fiind folosite pentru
sporirea averii familiei.
Recent, Liviu Br`iloiu a
cump`rat [i cabana Valea Dorului. De[i el pozeaz` \ntr-un
om de afaceri de succes, la \nceputul anului trecut societ`]ile
sale \nregistrau datorii mai mari
decât valoarea lor.

Culoarea politicã
a afacerilor
Intrat \n „lumea bun`“ a
Constan]ei, prin rela]iile lui Liviu, fratele s`u, Ovidiu a devenit ginerele comisarului-[ef
Vasile B`lan, omul de \ncredere al controversatului chestor
Traian Jipa. Dup` ce a intrat \n
PSD, Ovidiu Br`iloiu a devenit, \n 2004, primar al ora[ului Eforie, cu sprijinul lui Radu
Maz`re. De curând, pentru a
p`stra „discre]ia“ din jurul afacerilor sale, Ovidiu Br`iloiu a
\ncearcat s` se \nscrie \n PD.
Printre prietenii [i partenerii s`i de afaceri se afl` mai
multe personaje controversate
din jude]ul Constan]a: fostul
mili]ian Grigore Pe[ter`u sau
fra]ii Ovidiu [i Gabriel Iacob.
Cu cel din urm`, Ovidiu Br`iloiu a pus la cale o megaafacere cu terenuri atribuite revolu]ionarilor. |n calitate de pre[edinte al Comisiei locale de fond
funciar, primarul din Eforie a

supervizat manevrele viceprimarului [i ale altor membri ai
acestei comisii, \n urma c`rora
ace[tia [i-au atribuit gratis suprafe]e de p`mânt. Câtorva persoane li s-a „fabricat“ dosar de
revolu]ionar, dup` care li s-a
ob]inut fraudulos acordul, prin
procur`, de a ceda dreptul de
proprietate lui Gabriel Iacob,
amicul primarului. La rândul
s`u, Iacob ceda terenurile cu
pricina respectivilor membri ai
Comisiei locale de fond funciar. Este greu de crezut c` primarul Ovidiu Br`iloiu nu a [tiut
de aceste matrapazlâcuri, mai
ales c` semn`tura sa se afl` pe
majoritatea actelor care au stat
la baza tranzac]iilor cu terenuri.

Afaceri de miliarde
cu profit zero
Dup` ce a determinat acel
magistrat spaniol, amintit mai
sus, prin metode pe care nu le
coment`m deocamdat`, s` pun` prima „c`r`mid`“ la temelia
averii sale, Liviu Br`iloiu a revenit \n România. Aici, el a
\nfiin]at, \n 1998, SC Spain International Tour SA, cu sediul
\n sta]iunea Mamaia. |n octombrie anul trecut, Liviu Br`iloiu
a radiat aceast` societate, nu
\nainte \ns` de a \nfiin]a, la 23
septembrie, o alta, care poart`
exact acela[i nume. Singura
deosebire \ntre cele dou` firme
este c` cea de-a doua are sediul
\n Bucure[ti. Firma are un sin-

gur angajat [i profit zero, de[i
\n 2002 [i 2003 a rulat mai
multe zeci de miliarde de lei.
Alte dou` firme ale lui Liviu
Br`iloiu, Ospitalitatea Romtours 2000 SRL [i National
Service Group SRL, respect`
aceea[i „re]et`“: fiecare dintre
ele are câte un singur angajat [i
profit zero, de[i au rulat circa
300 de miliarde de lei \n perioada 2002 – 2004. Centrul caracati]ei construite de Liviu Br`iloiu \n Constan]a \l reprezint`
\ns` firma Complex Palas Pelican SA, unde este asociat [i cu
fratele s`u, Ovidiu Br`iloiu,
primar \n Eforie. Tot la Complexul Palas Pelican, Liviu
Br`iloiu mai este asociat [i cu
iubi]ii s`i prieteni spanioli. Este
poate singura afacere din care
Liviu Br`iloiu mai strecoar`
câte ceva \n buzunarul peticit al
bugetului public.

Adevãratele izvoare
ale averii

s-ar afla [i câteva poli]iste din
Serviciul de Filaj. Dup` c`derea
lui Jipa [i a lui B`lan, Liviu
Br`iloiu se laud` c` protec]ia sa
continu` s` fie asigurat` de
comisarul-[ef Ioan Zodie, [eful
Serviciului de Supraveghere
Opera]ional` din cadrul Inspectoratului General al Poli]iei
Bucure[ti, [i de c`tre procurorul
Vasile Dr`ghici de la PNA. |n
plan local, se [tie c` Br`iloiu
este sprijinit de câ]iva ofi]eri
controversa]i. Este vorba despre
comisarii Valentin Agapov [i
Nicu[or }ar`lung`, Dan Salomeea [i Elena Oglind`. Alarmant este faptul c` exist` informa]ii c` Liviu Br`iloiu folose[te
\n cele dou` hoteluri ale sale
tehnic` de supraveghere [i interceptare. Ori, aici vin des ofi]eri din structurile locale ale serviciilor secrete care poart` discu]ii cu sursele lor. |n curând,
vom reveni cu alte am`nunte.

„Famiglia“ din
Constanþa ºi „omerta“
|n cele dou` hoteluri, Palas
aromânilor

[i Pelican, ac]ioneaz` de mai
mul]i ani o re]ea de prostituate
de lux, a c`rei activitate a fost
acoperit` ani de zile de fostul
chestor Traian Jipa [i de adjunctul [i finul acestuia, comisarul[ef Vasile B`lan. Surse din IJP
Constan]a afirm` c` \ntre „fete“

Ovidiu Br`iloiu a devenit
primar \n Eforie, \n iunie 2004,
mul]umit` sprijinului acordat
de c`tre Radu Maz`re, edilul[ef al municipiului Constan]a.
Sprijinul i-a fost acordat pentru
c` era fratele lui Liviu Br`iloiu,

cunoscut c` a parvenit \n topul
celor mai importan]i oameni de
afaceri români prin metode ilegale [i imorale. |n acela[i timp,
\ns`, Ovidiu era [i ginerele comisarului-[ef Vasile B`lan.
Acest poli]ist este un personaj
extrem de controversat \n rândul propriilor colegi, fiind suspectat de leg`turi cu diferite
structuri mafiote create \n jurul
portului Constan]a. De altfel, el
a fost adus la IJP Constan]a de
c`tre controversatul chestor
Traian Jipa, totodat` [i na[ul
s`u de cununie.
La numai dou` s`pt`mâni
dup` ce a câ[tigat fotoliul de
primar din Eforie, Ovidiu Br`iloiu a \nceput s` comit` o serie
de abuzuri [i ilegalit`]i, pentru
a-[i achita „factura electoral`“.
Surprinz`tor este c` abuzurile
primarului din Eforie au continuat s` fie tolerate chiar [i dup`
numirea noului prefect, liberalul D`nu] Cule]u. Se pare c`
\n spatele acestei pasivit`]i s-ar
afla cunoscutul spirit de unitate
al aromânilor, care se ajut`
chiar atunci când sunt \n tabere
diferite. Preciz`m c` Palaz [i
Cule]u sunt aromâni, la fel ca [i
directorul juridic al Prefecturii,
dar [i ca al]i func]ionari din administra]ia local`.
Andrei LUCA

ALERTA

10

Nr. 4  6 - 12 iulie 2005

ghid

Secretele investiþiilor imobiliare
Pia]a imobiliarq din România nu a cunoscut pânq acum o situa]ie precum cea din
ultimii doi ani. Volumul mare de tranzac]ii, cre[terea rapidq [i de multe ori
nejustificatq a pre]urilor [i explozia construc]iilor imobiliare pe toate segmentele
– reziden]ial, comercial, rela]ii, industrial – dau imaginea unui domeniu de
activitate în continuq mi[care cu o curbq ascendentq atrqgqtoare pentru orice
investitor profesionist sau amator. Investi]iile în domeniul imobiliar sunt
considerate ca fiind cele mai profitabile instrumente investi]ionale pentru cq
tenteazq nu numai cu o ratq de profit crescutq, dar [i cu o siguran]q a investi]iei
mai ridicatq decât în alte domenii. Se pliazq sau nu aceste considera]ii generale pe
situa]ia din România, ]arq ce are nu doar economie de pia]q tânqrq, dar [i un
mediu de afaceri imatur? Implicit pia]a imobiliarq din România este instabilq
[i încq în proces de cristalizare, aceastq situa]ie chiar dacq sperie, prin prisma
riscului ridicat, dq prilejul investitorilor abili sq speculeze momentul.

Risc ºi profit

nului de intermediere [i consultan]`.

Desigur, orice operator în
zona investi]iilor are dilema urm`toare: risc mic [i profit sc`zut sau risc mare [i rentabilitate
pe m`sur`. În România, pe lâng` posibilitatea sc`derii cererii
din cauza unei situa]ii de declin
economic, a schimb`rilor legisla]iei (uneori ilogice), exist` [i
un risc politic. Cu toate acestea
pia]a imobiliar` din România
ofer` numeroase oportunit`]i
iar pentru a realiza profit pe
aceast` pia]` un investitor trebuie s` în]eleag` cum func]ionaez` o investi]ie imobiliar`, s`
cunoasc` pia]a, fluctua]iile ce
apar, legisla]ia, taxele, impozitele, nivelul dobânzilor, mentalitatea propietarilor; de aceea
recomand colaborarea cu agen]iile imobiliare profesioniste
care ofer` [i servicii de evaluare [i consultan]`, chiar dac` un
studiu cost`... Astfel, se va stabili în mod profesionist „nevoia“ imobiliar` sau fragmentul favorabil investi]iei, bugetul, durata investi]iei, rata de întoarcere a investi]iei [i se vor
elimina riscurile tranzac]iei –
motive suficiente pentru a nu
avea bariere de ordin psihologic sau moral la plata comisio-

Consultanþa
în domeniu
Consultan]a imobiliar`
oferit` de agen]iile imobiliare
clien]ilor lor, fie c` sunt cump`r`tori sau vânz`tori, reprezint`
pachetul cel mai des întâlnit de
astfel de servicii. Agentul imobiliar profesionist, teoretic,
poate [i trebuie s` fac` mai
mult decât s` întâlneasc` un
cump`r`tor [i un vânz`tor, mai
mult decât actul de intermediere în sine. El trebuie s`-i pun` la dispozi]ie [i informa]ii despre pia]` [i despre propriet`]ile
pe care le prezint` poten]ialului
cump`r`tor – ce trebuie verificat din punct de vedere tehnic
[i juridic, ce avantaje [i ce dezavantaje prezint` loca]ia, încadrarea în zon`, în ce const` documenta]ia pentru tranzac]ie,
cine are dreptul s` vând` casa,
cum este nivelul pre]ului cu alte
propriet`]i de pe pia]`, dac`
pre]ul este justificat. Toate
acestea pot fi reunite sub denumirea de consultan]`. În cazul
investitorilor se realizeaz` studii de pia]` pe segmentul cerut
în care se vor reg`si: oferta, cererea, raportul dintre ele, gradul

de risc [i rata de profit. De cele
mai multe ori, acest tip de consultan]` imobiliar` este gratuit`, fiind inclus` în comisionul
perceput pentru intermedierea
tranzac]iei.

Investiþii serioase
Revenind la pia]a româneasc`, sectorul imobiliar este
cel care asigur` cele mai mari
cre[teri, atât în ceea ce prive[te
rata de profit, cât [i dinamica
pie]ei; tr`gând linie, 2004 a
avut cele mai multe [i cele mai
„grase“ tranzac]ii din ultimii
cinci ani. {i cu toate c` nu
exist` o monitorizare global` a
pie]ei, pentru a se stabili exact
volumul ei [i nivelul la care se
încheie contractele de vânzarecump`rare este clar c` exist` o
curb` ascendent` în continuare.
F`când o analiz` pe segmente,
este clar c` achizi]ionarea de
terenuri a cunoscut o explozie
în ultima perioad`, fiind privit`
[i ca un plasament pe termen
lung, dar [i ca primul pas pentru derularea unei afaceri în România de c`tre str`ini. S-au
vândut bine [i terenurile pentru
construit case, dar [i terenurile
agricole cu poten]ial de dezvoltare, la fel ca [i cele care se preteaz` la construc]ia de birouri

sau mari magazine. Pentru români, atrac]ia fa]` de acest tip
de propriet`]i a fost atât de mare, încât mul]i \ntreprinz`tori au
prosperat din „lotizarea“ unor
parcele mai mari [i adaptarea
acestora la bugetul „micilor investitori“, veni]i din rândul
popula]iei.
Toate investi]iile au la baz` un teren, astfel încât pre]urile terenurilor vor cre[te
atâta timp cât se anun]` noi [i
noi investitori în domeniul
imobiliar (centre comerciale,
ansambluri de case, spa]ii de
depozite sau birouri).
Mai mult, facilita]iile pentru investitori – taxa invers` la
plata TVA, cre[terea num`rului
investitorilor în ansambluri reziden]iale [i a companiilor care
î[i construiesc sedii sau spa]ii
industriale proprii, precum [i
cre[terea num`rului românilor
care î[i construiesc case, toate
men]in cre[terea pre]urilor la
terenuri.
La terenurile intravilane în
zonele în dezvoltare, cu toate
c` exist` o ofert` ridicat`, cererea este foarte mare [i pre]urile într-o rapid` cre[tere.
Investi]ia în acest sector este
sigur` [i se întrevede o cre[tere
spectaculoas` pe termen mediu
[i lung. Numai trecerea din
extravilan în intravilan [i lotizarea terenului duc la o cre[tere semnificativ`. O atitudine
pozitiv` din partea autorit`]ilor
locale [i centrale, prin simplificarea procesului de autorizare [i reglementare a construc]iilor, dezvoltarea infrastructurii [i planificarea urban`
adaptat` cerin]elor, vor asigura
un profit spectaculos. Un
exemplu în acest sens este
zona de nord a capitalei (Pipera, B`neasa, Corbeanca)

unde pre]urile au crescut în ultimii ani de 15 ori.

Lipsã de spaþiu
Un alt motiv pentru cre[terea pre]ului la terenuri este
plasarea marilor magazine din
re]elele interna]ionale la marginea marilor ora[e, atr`gând
dup` ele un aflux de showroom-uri, depozite [i chiar
cartiere reziden]iale. În interiorul Bucure[tiului sunt la mare
c`utare terenurile pe care se pot
construi imobile de cel pu]in 4
etaje. Oferta este foarte sc`zut`,
cererea mare, iar prim`riile, ducând o politic` de protejare a
capitalului arhitectonic, sunt
re]inute în emiterea de certificate de urbanism cu indicatori
prea permisivi. Iat` motive
pentru o cre[tere adeseori aberant` a pre]urilor terenurilor în
Bucure[ti, în special în zonele
centrale, semicentrale [i istorice. Deci sunt la mare c`utare
„plombele de teren“, situate în
zonele cele mai c`utate ale ora[ului, care s` permit` regim de
în`l]ime cât mai ridicat pentru a
asigura rentabilitatea investi]iei
în construc]ia de imobile de lux
cu destina]ie reziden]ial` sau
comercial`.
Se speculeaz` deci cu terenuri pentru care se ob]in autoriza]ii de construire cu indicatori genero[i. Astfel, se m`re[te
pre]ul terenului pân` la triplare.
Unii actori pe scena imobiliar`
o consider` o oportunitate la limita corectitudinii, al]ii, cea
mai bun` afacere imobiliar` a
momentului. Cump`rarea de
terenuri mici, în zone elegante,
de prestigiu, [i revânzarea lor,
dup` ce noul proprietar ob]ine
autoriza]ia de construc]ie, este
o metod` în vog` pe pia]a bucure[tean`... Succesul este asi-

gurat de faptul c` apartamentele [i birourile din cl`diri de
lux se vând sau se \nchiriaz` repede [i bine, fapt ce încurajeaz`
investitorii s` cumpere astfel de
terenuri.
Ce au în comun investi]iile
reu[ite în tranzac]iile cu terenuri?
– avantaje certe ale unei
propriet`]i imobiliare: pozi]ionare, acces, utilit`]i, vecin`t`]i;
– evaluarea financiar` corect` [i profesionist` actual` (la
cump`rare) [i viitoare (la vânzare) în segmentul de care apar]ine proprietatea respectiv`;
– modific`rile generate de
investi]iile autorit`]ilor locale
din fonduri publice [i ale investi]iilor private care pot aprecia
sau deprecia o zon`.
Evaluarea [i consultan]a
corect` a unei propriet`]i imobiliare va asigura decizia cea
mai fericit` iar aceast` fericire
se m`soar` în rata rentabilit`]ii.
A[adar, maturizarea pie]ei de
real-estate, va impune o selec]ie foarte atent` [i riguroas` a
oportunit`]ilor de investi]ii;
cre[terea continu` a num`rului
de investitori [i developerilor
cu experien]` de pe pia]` vor
determina o competi]ie acerb`
în g`sirea viitoarelor surse de
profituri imobiliare. Devine tot
mai clar c` succesul nu va mai
apar]ine celor ce cump`r` numai în scop speculativ [i va fi
neap`rat necesar` investi]ia în
sistematizare [i construc]ii care
va da valoarea real` proiectelor.
Vom reveni în curând, cu aspecte, exemple noi, cu elemente de analiz` arhitectonic` [i de
consultan]` imobiliar`, evalu`ri
financiare [i de investi]ii precum [i de prognoz` imobiliar`
eficient` investi]iilor.
Vicen]iu Constantin
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Cazul Omar Hayssam

România trebuie sã-ºi schimbe legislaþia
privitoare la terorism
Teroristul num`rul unu al
României, Omar Hayssam,
continu` s` ]in` prim-planul
[tirilor la televiziune [i pagini
semnificative în presa scris`.
Recent Curtea de Apel a Tribunalului Bucure[ti a respins
cererea de prelungire a mandatului de arest pentru acte de terorism, considerând lipsa unor
probe pertinente în caz. Pe lâng` sub]irimea probelor administrate s-a constatat c` „în dosar exist` material probatoriu
ob]inut înainte de începerea urm`ririi penale ceea ce duce la
nulitatea acestuia [i ob]inerea
de probe din Irak f`r` respectarea normelor juridice interna]ionale în domeniu“.
Situa]ia, mai mult decât
jenant`, a fost „reparat`“ de
Curtea Suprem` de Justi]ie
care, admi]ând recursul procurorilor, a prelungit mandatul de
arestare cu 29 zile.
Situa]ia de fapt nu poate
r`mâne f`r` urm`ri, iscând noi
întreb`ri [i controverse în acest
caz plin de ciud`]enii. Strict juridic, orice jurist se poate întreba spre exemplu cum poate
evolua un astfel de dosar atâta
timp cât nu exist` parte v`t`mat`, [tiind c` pân` în prezent ziari[tii nu au depus plângere [i nu
s-au constituit parte civil`. Întreb`ri se pot pune [i în leg`tur`
cu locul efectiv al comiterii
faptei care este la Bagdad unde
instan]ele române[ti nu au
competen]`. Dar întrebarea cea
mai serioas` este de ce dosarul
nu a fost completat cu date ob]inute chiar dup` arestarea lui
Omar Hayssam, [i este vorba
de declara]ii de la leg`turile sale sau ob]inute prin mijloace speciale (înregistr`ri, filaj, anchete).
În replic` la întreb`ri de
acest gen, se r`spunde c`, vezi
doamne, organele de informa]ii
l-au urm`rit competent, dar o
dat` ce au sesizat Parchetul nu
mai putem desf`[ura activit`]i
specifice. Este fals, pentru c`,
oriunde în lume, un terorist este
urm`rit îndeaproape de la prima informa]ie [i pân` moare
indiferent c` se afl` în libertate,
în cercet`ri sau în închisoare.
Acest lucru rezult` [i din fi[ele
posturilor celor cu atribu]ii în
combaterea terorismului care
trebuie s` previn`, s` contracareze [i s` anihileze orice tentativ` de act terorist pus la cale pe
teritoriul României.

Precedente judiciare
O alt` explica]ie-scuz`
este c` nu am avea experien]`
în documentarea [i solu]ionarea
unor astfel de cazuri. Nici acest

argument nu st` în picioare
pentru c` antiterorismul românesc a rezolvat în trecut câteva
cazuri semnificative.
La 4 decembrie teroristul
Mohamed Hersh a fost prins la
35 de secunde dup` ce a împu[cat mortal un diplomat iordanian în parcarea hotelului Bucure[ti. A fost cercetat [i condamnat 12 ani de juri[ti români
[i urm`rit informativ pân` ce la
finalul condamn`rii a p`r`sit
România.
La 26 mai 1985 terori[ti
arabi au pus o bomb` sub autoturismul unui lider al studen]ilor sirieni din Bucure[ti. La
dezamorsare au murit doi speciali[ti pirotehni[ti ai USLA.
S-au f`cut cercet`ri [i aici, iar
cu sprijinul informativ s-a reu[it s` se demonteze întregul grup
care a sfâr[it fie în închisoare
fie ca persoane indezirabile.
La 26 decembrie 1986 în
aeroportul Otopeni a fost prins
un grup de trei terori[ti arabi
care aveau asupra lor pistoale [i
muni]ie disimulate în sticle de
vermut [i whisky. Au fost cerceta]i la Direc]ia Anchete din
IGP. Cazul a fost coordonat de
col. Trosca Gheorghe (cel asasinat la revolu]ie) [i pe plan informativ de colonelul Ioan Kilin. {i ace[ti trei terori[ti au
sfâr[it în închisoare.

La 21 august 1991 în urma
conlucr`rii dintre SRI [i un serviciu occidental de informa]ii
s-a stabilit c` ambasadorul Indiei la Bucure[ti urma s` fie
]inta unui atac terorist organizat
de terori[ti SIKH. Imediat s-au
luat m`suri de paz` [i protec]ie
la re[edin]` [i ambasad` iar
pentru deplas`ri s-a organizat o
escort` puternic înarmat` format` din lupt`tori în civil. Când
atacul s-a produs, atacatorii au
fost fie uci[i, fie re]inu]i, prevenindu-se un caz de terorism
grav. Cercetarea celor aresta]i
s-a f`cut de un colectiv condus
de colonelul Ovidius P`un iar
partea informativ` inclusiv cea
premerg`toare evenimentului
de col. Ioan Kilin, responsabil
cu munca de informa]ii la Brigada Antiterorist`.

Cazul „Carlos“ –
model de lucru
Modul în care procedeaz`
speciali[tii francezi în cazul
„Carlos“ poate fi un bun exemplu pentru români atât în ce prive[te munca informativ` cât [i
procedurile judiciare aplicate.
Astfel, dup` ce l-au urm`rit
prin toat` lumea [i au reu[it
s`-l captureze în Sudan, francezii au continuat s`-l urm`reasc`
informativ, ob]inând din deten]ie date de interes operativ care

au permis localizarea [i aducerea în fa]a instan]elor a unor terori[ti sau colaboratori ai lui
Carlos. Francezii ar râde cu lacrimi s` aud` c` dup` sesizarea
procurorilor înceteaz` imediat
urm`rirea informativ` sau c`
nu au putut cunoa[te inten]iile
obiectivului pentru c` a folosit
cartele telefonice pre-pay.
Procurorii francezi au
venit [i la Bucure[ti unde au
audiat „leg`turi“ ale lui Carlos
inclusiv pe generalul Nicolae
Ple[i]`. Comisia Rogatorie a
ac]ionat strict legal la cercet`ri
al`turi de francezi participând
procurori români [i suspec]ii
români asista]i de avoca]i. Cei
ce invoc` lipsa de experien]`
puteau u[or s`-l întrebe pe generalul magistrat Dan Voinea
sau pe avocatul Man Eugen
cum s-au desf`[urat cercet`rile.
În mod cert cazul Omar
Hayssam va continua s` ridice
mari semne de întrebare. Trecând peste specula]ii care de
care mai fanteziste se pot trage
câteva concluzii.
Un act terorist grav a fost
organizat de pe teritoriul României f`r` ca cei îns`rcina]i cu protec]ia în domeniu s`-l previn`.
Din lips` de profesionalism, o dat` declan[at cazul nu
a fost gestionat corespunz`tor
l`sând loc la specula]ii [i inter-

pret`ri. Inexplicabil, nu s-a
apelat la cei care mai lucreaz`
în astfel de cazuri (vezi exemplele de mai sus) ceea ce a generat noi bâlbâieli urmate de diverse comentarii. Este [i un
semn serios pentru pre[edintele

B`sescu, care acum poate trage
concluzia c` se impun de urgen]` m`suri de reform` [i
înnoire atât în serviciile de informa]ii (inclusiv antiteroriste)
cât [i în Justi]ie.
IOAn Alexandru
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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...

Familia –
o prioritate?
Pentru cq e varq, pentru cq se discutq din ce în ce
mai mult despre faptul cq tinerii se iau cu altele
(bani, carierq, credite, obosealq) [i nu mai pun un
pre] atât de mare pe întemeierea unei familii, ne-am
gândit sq aflqm chiar de la ei ce gânduri îi frqmântq
în acest sens.

Vreau, dar nu pot
Ionu] S. (27 ani, agent marketing). {tiu c` am 27 de ani
[i c` la vârsta asta p`rin]ii mei
deja m` aveau pe mine. Simt
uneori o presiune s` fac [i eu
ceva, s` m` adun de pe drumuri, s` m` a[ez, s` fiu om la
casa mea. Dar n-am cum. {i
dac` n-am cum, mai bine nu
m` gândesc. N-am nici m`car
o cas` a mea, unde s` cresc un
copil? {i n-am nici chef s` m`
îngrop în datorii de dragul
unei nevoi pe care nici m`car
nu o simt a[a puternic.

Miracolul
iubirii
Setea noastrq de destin
nu este
mai puternicq decât în via]a
noastrq amoroasq

Anca P. (24 ani, student`).
Eu îmi doresc foarte mult o
familie, copil... Dar a ajuns un
subiect delicat, pentru c` toat`
lumea m` întreab` cum o s`
m` descurc dac` fac pasul `sta
[i m` descurajeaz`. Dar e una
dintre dorin]ele mele cele mai
mari. Când voi putea, va fi primul lucru pe care îl voi face.

Pot, dar nu vreau
Vlad M. (28 ani, economist).
Sincer, nu m` preocup`. Nu
simt nici o chemare în sensul
`sta, de[i am preieteni care la
vârsta mea se gândesc serios
sau chiar [i-au f`cut familii.

M` intereseaz` mai mult s`
reu[esc în ceea ce fac profesional, s` m` perfec]ionez...
Nu sunt tipul familist.
Ilinca T. (24 ani, student`).
Nici nu m` gândesc la a[a
ceva. Mai am de terminat facultatea, poate fac un master,
poate un doctorat, o burs`,
poate plec din ]ar`... Nu m`
leg la cap f`r` s` m` doar`.

Am deja
Ioana C. (profesor). Eu am o
familie. Nu pot s` spun c`
merge totul perfect. Normal c`
mi-a fost greu. Normal c` uneori m` apuc` depresia [i am
senza]ia c` n-o s-o scot la cap`t. Dar pân` la urm` am f`cut
pasul `sta pentru c` e cel mai
important pentru mine. {i îmi
dau seama c` merit` efortul.
Dar f`r` ajutor nu m-a[ descurca.
Bogdan I. (26 ani, agent
vânz`ri). Eu m-am însurat
devreme. Acum n-a[ mai
repeta poveste, dar, când ai
responsabilit`]i, trebuie s` le
duci. Dar îi în]eleg pe cei care
prefer` s` stea pe margine
deocamdat`. Nu e floare la
ureche.

(Alain de Botton)

{i n-o spun eu, ci voi.
Recunoa[te]i, oricât am fi de
emancipa]i, de liberi, de independen]i, de proactivi, oricât`
literatur` motiva]ional` am
citi (gen: „În]elepciunea în 7,
8, 15, 25, n+1 trepte“ sau
„Cum s`-]i construie[ti singur destinul“), oricât ne încânt` ideea c` suntem st`pâni
pe soarta noastr`, c` nu ni se
întâmpl` nimic f`r` vrerea [i
puterea noastr`, exist` cel pu]in un capitol din via]a noastr` unde ne place s` credem
c` cineva acolo sus, jos sau
oriunde, numai s` fie, are
grij` de noi: amorul. A]i asistat probabil, ca [i mine, la pove[tile spuse iar [i iar de c`tre
un cuplu de îndr`gosti]i, despre miracolul întâlnirii lor.
Am spus bine: miracol. Nu e
vorb` mare. Chiar dac` de

multe ori „miracolul“ `sta
nou`, celor de pe margine, ni
se pare mai banal chiar decât
b`l]ile dup` ploaie sau decât
guturaiul de toamn`. „Miracolul“ poate fi într-adev`r banal: „Ne-am cunoscut printr-un prieten comun“, spun
îndr`gosti]ii, u[or agasa]i c`
noi vedem aici, ca [i ei, mâna
destinului, care [i-a f`cut
timp pentru a aranja lucrurile
cum nu se poate mai bine
pentru ei doi. Sau „Ne-am cunoscut la birou. El era colegul
cel nou; mi-a zâmbit [i
atunci...“ sau [i mai [i: „Eram
la discotec`. Când deodat`...“. P`i [i destinul? Întreab` sceptic auditoriul. P`i
dac` nu destinul, cine l-a împins pe prietenul comun s`-l
invite tocmai pe el [i exact în
acea sear`, când m` invitase

[i pe mine? {i, dintre toate
firmele din lume, nu vi se
pare pu]in ciudat c` noul coleg a venit tocmai în firma
noastr` [i, aici e [i mai gogonat`, chiar în departamentul
unde lucrez eu? {i dintre
toate discotecile din lume,
cum de a venit el în asta, unde
mai pui c` era [i într-o mar]i,
nici m`car sâmb`t`, când iese
toat` lumea la ag`]at?
Eroii acestor întâmpl`ri
miraculoase ar fi foarte agasa]i dac` le-am spune, psihologice[te, cum c` s-ar putea ca
la început s` fi fost nevoia de
iubire, a[teptarea, întregul set
preg`titor de dorin]e, experien]e, aspira]ii, modele, idealuri, cu care îl vom îmbr`ca
apoi pe cel`lalt, doar pentru ca
mai târziu, prin cunoa[tere
lin` [i natural`, s`-l dezbr`-

c`m la loc [i uneori s`-i repro[`m c` nu ne mai place cum
arat`, a[a gol, [i, pân` la urm`,
a[a de el sau atât de ea. N-ar
vrea, poate, nici s` aud` c`
acestea, [i nu iubirea în sine,
sunt inevitabile, implacabile,
ca destinul însu[i. Deci nu le
spunem. Oricum psihologii au
reputa]ia c` le cam taie cheful
oamenilor. Iar cheful de hazard, izgonit din multe planuri
ale existen]ei în numele unor
valori la mod`, respir` u[urat
când vine vorba de amor.
C`ci, pân` la urm`, fatali[tii
romantici au [i ei dreptate.
Ceva tot ne scap` când vrem
s` explic`m amorul cu arome
potrivite pentru alte fa]ete ale
existen]ei. P`i chiar: cum de
ne-am întâlnit tocmai noi doi,
[i mai ales tocmai aici, tocmai
acum, tocmai a[a...
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