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Când toatq lumea se a[tepta la o perioadq de lini[te
[i pace datoratq atât vacan]ei parlamentare, cât [i a
celei judecqtore[ti, iatq cq lucrurile s-au animat din
nou, ajungând chiar pânq la punctul de fierbere.
Subiectul arzqtor al acestor zile [i al celor ce vor
urma rqmâne, bine\n]eles, cel legat de tema
alegerilor anticipate anun]ate de coali]ia aflatq la
guvernare. Chiar dacq, procedural, mai rqmân de
fqcut destul de mul]i pa[i pânq ce data alegerilor
viitoare va putea fi consideratq bqtutq \n cuie, cei
mai importan]i jucqtori de pe scena politicq
româneascq [i-au \nceput deja recitalul, \n]elegând
prin aceasta campania electoralq. Argumentul forte
folosit de toate partidele este acela[i: integrarea \n
Uniunea Europeanq. Dacq Puterea (cel pu]in
deocamdatq, o vom numi \n acela[i fel) sus]ine cq
integrarea este compromisq din cauza amânqrii
reformei \n Justi]ie, amânare dictatq de PSD,
Opozi]ia \[i strigq nemul]umirea, sus [i tare,
\ncercând sq acrediteze ideea cq aderarea va fi
compromisq doar \n cazul \n care Alian]a refuzq sq
mai rqmânq la Palatul Victoria. Am ajuns \n
situa]ia, absolut de necrezut \n urmq cu câ]iva ani
sau chiar câteva luni, ca Puterea sq doreascq sq
renun]e la putere iar Opozi]ia sq se opunq cu
sqlbqticie la acest lucru. Un observator neavizat ar
putea crede cq a nimerit \ntr-o ]arq de nebuni, unde
toate merg \mpotriva firii. {i nici mqcar nu s-ar
\n[ela prea tare. Una peste alta, explica]ia rqmâne
destul de simplq: PSD-ul s-a jucat cu focul [i este
pe cale sq se ardq, destul de rqu. Justi]ia, prin câ]iva
reprezentan]i aservi]i politic, a refuzat sq fie
independentq [i competentq. A dat un semnal clar
cq nu este pregqtitq sq facq fa]q cerin]elor UE, sau
cq nu dore[te acest lucru. Urmqrile pot fi nebqnuite
\n politichia dâmbovi]eanq. PSD-ul poate pierde tot
ce a câ[tigat datoritq electoratului [i concursurilor
de \mprejurqri, Alian]a poate pierde [i ea, de[i nu se
a[teaptq, UDMR-ului nu-i pasq, iar PRM-ul sperq,
ca de fiecare datq, sq ob]inq 100% din voturi.
Primele victime par sq fie conservatorii lui
Voiculescu, cqrora to]i le \ntorc spatele, dupq
trqdqrile anterioare. Pânq la urmq, un singur lucru
rqmâne clar: de[i nu ne a[teptam, vom avea o varq
[i o toamnq fierbin]i [i interesante.
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Fraþii Nanaa, agenþi Al Qaida
Afaceri ilicite sub nasul autoritq]ilor

Cet`]enii sirieni Ammar
[i Hassan Nanaa sunt binecunoscu]i în Ia[i. Nu pentru fapte
bune ci, la fel ca al]i arabi
îmbog`]i]i subit dup` revolu]ie, pentru matrapazlâcuri
[i furti[aguri în folos propriu [i
pentru organiza]ii extremiste.
{i în acest caz, „organele“ nu
au reac]ionat sau au intervenit

cu întârziere, dup` ce faptele
comise de sirieni deveniser`
extrem de grave. Intervenit
este impropriu zis, pentru c`
„obiectivele“ au reu[it s` spele
putina, fiind în prezent date în
urm`rire general` [i interna]ional`. F`r` îndoial`, din multitudinea de ilegalit`]i comise,
cea mai grav` este devalizarea

de c`tre cei doi fra]i a uzinei
de fibre [i fire sintetice
„TEROM“ Ia[i.
În 2002, fra]ii Nanaa încheie cu Autoritatea de privatizare un contract, obligându-se
s` pl`teasc` pentru TEROM o
sum` de nimic, 500.000 de
euro, [i s` investeasc` apoi
3,3 milioane de euro.

Activitãþi în sprijinul
teroriºtilor
Contractul cu reprezentan]ii statului român nu a însemnat
nimic pentru sirieni, care au ignorat efectiv prevederile contractuale, TEROM alegându-se în final cu circa 280.000
de dolari. Din martie 2004, contractul a fost reziliat, deoarece
fabrica este în faliment total, cu
datorii de circa 20 milioane de
euro la bugetul statului. Atât a
costat ciudata adormire a „serviciilor“ locale [i centrale. Somnul autorit`]ilor atât de „competente“ în ultima perioad` a fost
tulburat [i de serviciile de informa]ii americane, care le-au adus
la cuno[tin]` c` patronii arabi
de la TEROM Ia[i au sp`lat
circa 23 milioane de euro printr-o banc` care apar]ine nu mai
pu]in decât familiei lui Osama
bin Laden – cel mai c`utat terorist din lume.

Somnul „organelor“
genereazã monºtri
Ammar [i Hassan Nanaa
[i-au f`cut de cap în România,
distrugând un combinat chimic
de prim` mân`, l`sând pe drumuri sute de muncitori [i tehnicieni [i nu putem s` nu ne întreb`m cât [i pân` unde se întinde caracati]a acestor infrac-
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tori arabi. Iskandarani la Timi[oara, Khaled Matar la Cluj,
Omar Hayssam la Bucure[ti,
to]i fo[ti studen]i s`raci [i to]i
ajun[i mari mafio]i.
Dar, revenind la caz, constat`m c` obr`znicia infractorilor nu cunoa[te margini. De[i
afla]i în urm`rire prin Interpol,
cei doi autentific` acte la ambasada României (ce a p`zit sistemul extern de protec]ie?) [i
aduc cereri [i acuza]ii prin Internet AVAS. Ei cer prin mail s`
primeasc` înapoi combinatul,
dorind s` continue jaful desf`[urat mai mult de doi ani sub
ochii autorit`]ilor.
Somnolen]a organelor statului în cazul de la Ia[i, dar [i în
celelalte cazuri în care cet`]eni
str`ini comit fapte ilicite de natur` economic` r`mase nepedepsite, care, a[a cum s-a v`zut,
degenerez` în ac]iuni grave,
chiar teroriste, nu poate decât s`
ne îngrijoreze. Dac` nici dup`
exemplele de mai sus nu se iau
m`suri drastice pentru depistarea celor care nu [i-au f`cut datoria sau chiar au favorizat infractorii, atunci putem spune
f`r` t`gad` c` siguran]a ]`rii este
în pericol [i c` oricând putem fi
implica]i, în interior sau exterior,
în ac]iuni teroriste sau diversioniste de amploare.
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Dreptul
la replicq
Practic`m un alt gen de
pres`. Investiga]ie, nu
imagina]ie. Informa]ie, nu
calomnie. Dezv`luiri, nu
mitoc`nii de joas` spe]`.
Cu toate acestea,
recunoa[tem c` am acceptat
cu anumit` u[urin]`
dezinform`rile privindu-l pe
consilierul ministerial
Dumitru Saitoc. Men]ion`m,
dar acest lucru nu ne scuz`,
c` dezinformarea a avut
succes, pentru c` s-a folosit
o anumit` curea de
transmisie, un profesionist în
domeniul informa]iilor, care
presupunem c` a fost
exploatat în orb.
Pe scurt, recunoscând c` am
fost dezinforma]i, atât prin
comisiune, cât [i prin
omisiune, cerem scuze d-lui
consilier guvernamental
Dumitru Saitoc pentru
articolul „Consilierul
personal al lui Sere[, numit
[ef pe via]`“.
George Dora
Daniel Valeriu
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Croitorie cu aþã albã
Am aflat cu stupoare [i indignare c` reforma în justi]ie a
fost împiedicat`, de curând,
prin Decizia Cur]ii Constitu]ionale, într-un moment în care
toat` suflarea româneasc` îi
sim]ea nevoia [i a[tepta s` mai
facem, poate, ultimul pas spre
integrarea în Uniunea European`. Cu to]ii ne întreb`m cine
sunt cei care nu doresc o reform` democratic` [i curajoas`
într-unul din domeniile cele
mai sensibile ale puterilor în
stat, cine sunt cei care au profitat pân` acum cel mai mult de
aceast` pârghie democratic` [i
vor s`-[i p`streze în continuare
ni[te prerogative pe care s` le
foloseasc` numai în interesul
propriu [i nu în cel al comunit`]ii [i al cet`]eanului de rând,
care devine de cele mai multe
ori victim` nevinovat` a acestui
mecanism orb [i uneori înfior`tor, a acestui lan] cu care r`mâi
de multe ori legat nevinovat, nu
doar la mâini [i picioare, ci [i în
suflet [i în con[tiin]`.

Bravurã judiciarã
Vom descrie [i vom exemplifica în rândurile urm`toare
câteva cazuri de bravur` justi]iar` ale unor magistra]i procurori din Parchetul Judec`toriei
Sector 4, devenite cunoscute publicului larg prin modul defectuos în care s-a f`cut sau urmeaz` s` se fac` dreptate, prin metodele de lucru ale eroilor no[tri,
adev`ra]i croitori cu a]` alb`.
În noiembrie 2002, cet`]eanul Cioceanu Vasile, domiciliat în municipiul Bucure[ti,
Strada Teiul Doamnei nr. 14,
bloc 8, scara B, ap. 38, sectorul
2, este trimis în judecat` [i i se
întocme[te Rechizitoriul cu nr.
2848/11.11.2002, fiind acuzat
de „participare improprie la fals
[i uz de fals“, în condi]iile în
care nu exist` autorul falsului
iar expertiza întocmit` în dosar

nu probeaz` [i nici nu confirm`
existen]a vreunui fals. Autorul
acestei inginerii judiciare nu
era altul decât magistratul procuror Marius Vasile, în vârst`
de 28 de ani, mai mare în ale
meseriei de magistrat al Parchetului Judec`toriei Sector 4.
Dosarul ajunge la Judec`toria
de fond, unde, a[a cum era [i
normal, neexistând probe care
s` sus]in` Rechizitoriul, se dispune achitarea inculpatului
pentru ambele fapte incriminate. Solu]ia a fost perfect legal` [i întemeiat`, f`cându-se
trimitere la Codul de procedur`
penal` art. 11 pct. 2, litera „a“ [i
art. 10 lit. „a“, sentin]a penal`
nr. 1333/26.04.2004. V`zându-se jignit de colegii din instan]`, domnul magistrat procuror Marius Vasile nu-[i recunoa[te nepriceperea [i, înc`lcând din nou regulile de procedur` [i interdic]iile legale privind incompatibilitatea, declar`
apel personal în numele Parchetului [i semneaz` cererea de
apel formulat` împotriva solu]iei de achitare. Urmarea a fost
tragic` pentru bietul cet`]ean
nevinovat, c`ci se solu]ionaz`
Apelul într-un nou dosar
(3354/2004), iar sec]ia a II-a
penal` a Tribunalului Bucure[ti
îl g`se[te vinovat [i îl condamn` la 3 luni de închisoare cu
suspendare. Omul insist` îns`
în nevinov`]ia sa [i reu[e[te, iar
la 1.04.2005 Curtea de Apel
Bucure[ti îi repar` eroarea judiciar` provocat` de procurorul
Marius Vasile. Prin Decizia
penal` nr. 577/01.04.2005, lui
Cioceanu Vasile i se face în
sfâr[it dreptate [i este din nou
achitat, casându-se hot`rârea de
condamnare.

Lipsã de deontologie
sau complicitate?
Dar ce p`cat c` C.V. nu
este singura victim` a unor

magistra]i procurori, care din
neprofesionalism sau din cauza
unor leg`turi obscure cu mafia
murd`resc verigile lan]ului justi]iei cu rea-credin]` [i bun`
[tiin]`, în dosare mai mult sau
mai pu]in controversate, dosare
uneori comandate din umbr`,
cu cercet`ri declan[ate la foc
automat în urma unor a[a-zise
„autosesiz`ri“ sau dosare cercetate cu viteza melcului,
atunci când în spatele lor stau
clanuri mafiote ale c`ror interese personale au fost lezate ori
amenin]ate.
S` nu uit`m de celebrul
dosar penal nr. 474/2005, al [i
mai celebrilor fra]i C`m`taru,
unde ap`r`toarea angajat` în
caz nu este alta decât Florentina-Mihaela
Ro[ca, nimeni alta
decât so]ia magistratului procuror Ro[ca
Ovidiu-Emanuel, prim
Procuror al Parchetului de pe
lâng` Judec`toria Sector 4
Bucure[ti. Au devenit de
notoritate discu]iile telefonice
purtate în ziua de 22.04.2004
\ntre doamna avocat Ro[ca
Florentina-Mihaela [i Dodi]`
Silviu, zis Fluturic`, unul dintre
locotenen]ii fra]ilor C`m`taru,
convorbiri care au fost pe larg
[i negativ comentate pe posturile na]ionale de televiziune.
S` ne gândim oare la complicitate la crim` organizat` \ntre
fra]ii C`m`taru [i conducerea
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Sector 4 Bucure[ti prin
intermediul doamnei avocat
Mihaela Ro[ca sau doar la
înc`lcarea Codului deontologic
al magistra]ilor? Cum este
respectat acest cod, când se
încalc` îns`[i esen]a sa – „rolul
de a formula standarde ale conduitei magistratului, pentru ca
acestea s` fie conforme cu
onoarea [i cu demnitatea profesie sale“ – esen]` obligatorie

[i pentru domnul Prim Procuror Ovidiu-Emanuel
Ro[ca.
Cum explic` dl
Prim Procuror Ro[ca
Ovidiu-Emanuel angajarea
so]iei sale ca avocat într-un
dosar atât de grav, în condi]iile
în care art. 21 din Codul deontologic al magistra]ilor face
precizarea c` „Magistra]ilor nu le este îng`duit s` pretind`
sau s` accepte s`
î[i rezolve interese persona-

le, familiale ori ale
altor persoane, altfel decât în limita
cadrului legal
reglementat
pentru to]i cet`]enii“?
Vom reveni în num`rul
viitor al revistei
noastre cu noi
dezv`luiri din ciclul „Croitorie cu a]`
alb`“.
Departamentul
Investiga]ii
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Ce facem dacã terorismul ameninþã România?
Recentele atacuri teroriste
care au avut loc la Londra au
readus \n aten]ia opiniei publice
române[ti [i nu numai iminen]a
atacurilor de acest gen, puse la
cale de Al Quaida ori de orice
alt` organiza]ie terorist` din
lume. Chiar dac` nivelul de
alert` antiterorist` din ]ara noastr` a r`mas moderat-albastru,
alte state europene, nominalizate direct de c`tre terori[ti, au
crescut acest nivel. Pentru c`
paza bun` trece primejdia rea,
am \ncercat s` afl`m, pe strad`,
ce face românul \n momentul \n
care b`nuie[te c` ceva nu tocmai curat se petrece \n fa]a lui.
Cel mai bun r`spuns a fost „sun
la 112“. Dintre cei chestiona]i,
nimeni nu cuno[tea faptul c`
exist` o linie special` antitero,
gratuit`, func]ional` zi [i noapte. De asemenea, nu se cunoa[te faptul c` exist` o autoritate
care vegheaz` permanent la
securitatea popula]iei. Interlocutorii no[tri, de[i binevoitori,
nu au putut s` ne dea un r`spuns referitor la modul \n
care un terorist \ncearc` s`
preg`teasc` un atentat.
Acesta este motivul materialului urm`tor: informarea fiec`rui cet`]ean c`
are, dac` nu datoria, m`car posibilitatea de a ap`ra via]a. A lui, ale membrilor familiei sale [i ale
celor din jur.

turbarea func]ion`rii unor
obiective strategice de importan]` deosebit`;
 Prezen]a repetat` sau
prelungit` a unor persoane neautorizate în zona unor obiective care ar putea constitui ]inte
ale unor atacuri teroriste (misiuni diplomatice str`ine, sedii
ale unor institu]ii interna]ionale etc.);
 Interesul nejustificat al
unor persoane pentru studierea
sau ob]inerea de date referitoare la obiective importante pentru via]a social-economic`;
 Tendin]a unor persoa-ne
de a fotografia sau filma
obiective care sunt
supuse unor restric]ii privind aceste

subteran, aerian, f`r` a avea
motive plauzibile în acest sens.

Riscuri ºi ameninþãri
În prezent, ca urmare a
muta]iilor survenite în registrul
amenin]`rilor la adresa securit`]ii globale, principalele riscuri pentru România deriv` din:
 evolu]ia fenomenului
terorist [i dezvoltarea de conexiuni cu re]elele de crim` organizat` transfrontalier` [i/sau
entit`]i extremist-religioase;
 proliferarea

departamente specializate, cu
atribu]ii de prevenire [i contracarare a amenin]`rilor sus-men]ionate. De asemenea, în scopul
oferirii unui r`spuns eficient
tuturor acestor provoc`ri, unele
cu un accentuat caracter regional/global, Serviciul Român de
Informa]ii a dezvoltat [i între]ine raporturi de cooperare cu
structurile cu preocup`ri similare, atât din ]ara noastr`, cât [i
din statele spa]iului euroatlantic.

terinstitu]ional`, cu atribu]ii
specifice pe linia promov`rii
dialogului [i a consult`rii cu
mediul institu]iilor publice [i
cel al organiza]iilor neguvernamentale din ]ara noastr`.

Prioritãþile DLAPON
Pentru materializarea dezideratelor Serviciului în acest
domeniu, DLAPON ac]ioneaz`
pentru:
 dezvoltarea componentei de
rela]ionare cu autorit`]i publice
[i organiza]ii neguvernamentale
active în domenii de interes pentru problematica de securitate;
 evaluarea posibilit`]ilor
transferului de expertiz` din sfera societ`]ii civile c`tre
Serviciul
Român
d e

Comunicarea
cu cetãþenii

0800.800.100 –
Linia telefonicã
antitero
De la 20 martie 2004,
la Centrul de Coordonare
Operativ` Antiterorist` din
cadrul Serviciului Român de
Informa]ii func]ioneaz` o linie
telefonic` gratuit` TELVERDE, la care cet`]enii pot semnala situa]ii suspecte a genera
ac]iuni teroriste. Activitatea
operatorilor care preiau apelurile la num`rul 0800.800. 100
are caracter permanent.
O s` v` \ntreba]i ce anume
trebuie anun]at la acest num`r
de telefon. C` a explodat o
bomb` sau c` o persoan` [i-a
l`sat bagajul \n metrou [i a coborât? De fapt, e mult mai simplu sau mult mai complex.
Cine poate fi suspect c` preg`te[te un atac terorist [i cum se
comport` un posibil suspect?
Ce trebuie s` ne trezeasc`
luarea aminte? Aten]ie:
 Persoane care manifest`
interes pentru procurarea de
substan]e care ar putea fi folosite în scopuri teroriste;
 Persoane care confec]ioneaz`, de]in, transport` ori manipuleaz` ilegal, armament,
muni]ii, substan]e care ar putea
fi folosite în scopuri teroriste;
 Ac]iuni ale unor persoane care ar putea conduce la per-

]ional specializat, DLAPON
organizeaz` programe [i proiecte în scopul promov`rii preocup`rilor SRI privind implementarea sarcinilor ce-i revin în
problematica de securitate;
 sus]ine interesele institu]iei cu prilejul particip`rii la
seminarii, dezbateri, mese rotunde, conferin]e cu reprezentare na]ional` [i interna]ional`;
 mediaz` interesele societ`]ii civile în raporturile cu
Serviciul Român de Informa]ii;
 asigur` transferul de
know-how, precum [i a feed
back-ului institu]ional c`tre organiza]iile neguvernamentale
cu expertiz` na]ional` [i interna]ional` pe domeniile de interes comun;
 intermediaz` participarea exper]ilor din Serviciu la
cursuri de specializare oferite
de organiza]iile neguvernamentale cu preocup`ri în domenii de activitate convergente securit`]ii na]ionale;
 promoveaz` proiectele
de succes la nivelul institu]iei.

activit`]i;
 Sta]ionarea îndelungat` [i nejustificat` a unor autoturisme în
apropierea unor zone de importan]` deosebit`, misiuni diplomatice sau alte loca]ii în care
prezen]a popula]iei este numeroas`;
 Interesul unor persoane
pentru studierea insistent` a
unor locuri aglomerate (g`ri
feroviare sau de metrou, aerog`ri, mari centre comerciale,
obiective turistice, sportive sau
culturale);
 Chestionarea nejustificat` în leg`tur` cu subiecte
care, la prima vedere, nu ar prezenta interes (programul de
func]ionare al unor institu]ii,
momente ale zilei de maxim`
aglomera]ie, momentul schimb`rii personalului care asigur`
paza la ambasade);
 Interesul unor persoane
pentru studierea insistent` a
c`ilor de acces feroviar, rutier,

armelor de
distrugere în mas`, traficul cu
substan]e, materiale [i tehnologii supuse controlului destina]iei finale;
 expansiunea criminalit`]ii organizate transfrontaliere,
a migra]iei ilegale, a traficului
de persoane [i de droguri;
 existen]a, în regiunea
M`rii Negre [i zona balcanic`,
a unor tensiuni specifice „conflictelor înghe]ate“, cu implica]ii directe asupra stabilit`]ii
acestui spa]iu;
 proliferarea manifest`rilor asociate fenomenului corup]iei.
Pentru sus]inerea adecvat`
a eforturilor na]ionale de men]inere a securit`]ii statului român, la nivelul SRI exist`

Centrul de
Informare pentru
Cultura de Securitate
O prioritate a Serviciului
Român de Informa]ii este reprezentat` de realizarea educa]iei de securitate în sfera societ`]ii civile, pentru cunoa[terea
noului mediu de securitate [i a
tipurilor de amenin]`ri la adresa
securit`]ii na]ionale, regionale
[i globale. În acest scop, prin
hot`rârea Consiliului Suprem
de Ap`rare a ]`rii nr. 00145 din
15.11.2001 s-a înfiin]at Departamentul de Leg`tur` cu Autorit`]i Publice [i Organiza]ii Neguvernamentale (DLAPON),
structur` func]ional` a Serviciului Român de Informa]ii,
specializat` în comunicarea in-

I n forma]ii,
în domeniile de interes pe
care mediul civic
le asociaz` conceptului
de siguran]` na]ional` [i
modului în care se realizeaz` securitatea na]ional`;
 promovarea, în societatea civil`, a specificului, legitimit`]ii, legalit`]ii [i importan]ei publice a activit`]ilor de
siguran]` na]ional`;
 identificarea intereselor,
a spa]iilor comune de analiz` [i
dezvoltare a unor proiecte de
consultare, dialog sau dezbatere cu mediul institu]ional public [i organiza]ii neguvernamentale interesate de domeniul
securit`]ii na]ionale;
 transmiterea mesajului
institu]ional [i promovarea activit`]ilor dedicate educa]iei de
securitate în sfera legislativului,
executivului [i societ`]ii civile.

Competenþe
În vederea îndeplinirii misiunii de comunicator institu-

Asigurarea securit`]ii
na]ionale, regionale [i globale ar fi dificil` f`r` o
comunicare biunivoc` [i
constructiv` cu cet`]enii.
Starea de securitate a cet`]eanului induce starea de
securitate a societ`]ii [i de
aceea trebuie con[tientizat`
nevoia de securitate. Drept
consecin]`, SRI, prin intermediul DLAPON, a lansat programul Centrul de Informare
pentru Cultura de Securitate,
care asigur` implicarea institu]iei în agenda dezbaterii publice din România, în spiritul
încuraj`rii dialogului dintre
aceasta [i societatea civil`, sens
în care beneficiaz` inclusiv de
asisten]` tehnic` [i expertiz`
din partea unor entit`]i interne
[i interna]ionale (de exemplu,
Diviziunea pentru Diploma]ie
Public` a NATO) active în
sfera problematicii de securitate ori a celei de mediere a
leg`turilor dintre structurile
contributoare la consolidarea
securit`]ii [i stabilit`]ii [i cet`]eni.
Pentru îndeplinirea misiunii sale de promotor al conceptelor NATO, UE, ONU [i ale
altor organisme [i organiza]ii
interna]ionale, în sfera politicilor de securitate, în care cet`]eanul ocup` un loc central,
CISC dore[te s` devin` un
spa]iu de concep]ie a ini]iativelor educa]ionale în acest domeniu, oferind un cadru adecvat de comunicare interactiv`
pe probleme specifice de securitate na]ional`, regional` [i
global`.
Daniel Valeriu
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Hassan Awdi:

„Eu nu discut cu ziariºtii. Eu împuºc ziariºti!“
În num`rul patru al s`pt`mânalului „Alerta“ am prezentat modul în care omul de afaceri Hassan Awdi, posesor al
cet`]eniilor libanez`, american`, român` [i, se pare, brazilian`, a fost ajutat s` pun` mâna
pe spa]iile comerciale apar]inând Societ`]ii Comerciale
„Aluni[“ SA Amintim c`
Awdi este ac]ionar [i la Rodipet, mesageria CFR, fabrica
Bueno-Café, hotel Vene]ia,
hotel Mamaia, fabrica EuroEst, Casa Bucur, revista Femeia
etc.

Totul are o limitã
Majoritatea acestor bunuri, Awdi le-a ob]inut prin vicierea procesului de privatizare, existând informa]ii c` ar fi
unul dintre cei mai boga]i oameni din România. Este de prisos s` insist`m asupra faptului
c` Awdi lucreaz` pe sistem suveic`. |nfiin]ând numeroase societ`]i comerciale [i transferând
bunurile materiale de la una la
alta a reu[it, cel pu]in pân` în
prezent, s` scape de anchetele
Parchetului [i Poli]iei.
Cum ulciorul nu merge de
multe ori la ap`, se pare c` în
ultimul timp Awdi este în
aten]ia PNA.
Una dintre loviturile pe
care Awdi le-a dat a fost preluarea SC Panduri SA, fost ICL
Alimentara, sector 5. Societatea a fost scoas` de FPS la licita]ie [i Hassan Awdi [i-a adjudecat-o pentru suma de 22 miliarde de lei în octombrie 2000.

ªi vândut,
ºi cu banii luaþi
Imediat dup` licita]ie,
Awdi a pl`tit dou` miliarde lei,

restul urmând s`-l pl`teasc` în
90 de zile. A pl`tit, dar nu cu
banii s`i. A contractat un credit
bancar de 22 miliarde de lei, pe
care l-a rambursat chiar cu banii
SC Panduri SA, care avea în
cont în momentul dubioasei privatiz`ri 26 de miliarde de lei. Se
pare c` i-a mai r`mas [i rest, deo m`slin`, de-o grisin`. În orice
caz, cine a evaluat SC Panduri
SAla suma de 22 miliarde de lei
ar trebui s` aib` probleme mari,
[i nu de s`n`tate.
SA Panduri SA avea, la
data privatiz`rii, 49 de spa]ii
comerciale, 36 ma[ini Dacia,
Hyundai, Iveco, marf` pe stoc
de 20 de miliarde de lei [i un
patrimoniu de 15 miliarde de
lei. Nu am auzit ca vreun func]ionar mai ac`t`rii de la FPS s`
fi fost deranjat de justi]ie privind vreo privatizare de acest
gen, care, din p`cate, reprezint`
regula [i nu excep]ia în România.

Dobândã „gratuitã“
O dat` cu preluarea societ`]ii, Awdi preia [i 24 de contracte de leasing pe care Panduri SA le încheiase cu un an
înainte. În februarie 2001, Awdi
îi anun]a pe to]i beneficiarii
contractelor de leasing c` urmeaz` s`-i pl`teasc` o dobând`
de 2%, în afara ratei stabilite de
fostul proprietar. Chiar dup`
plata ratelor, Awdi nu [i-a respectat în totalitate obliga]iile
contractuale, existând numeroase cazuri unde a refuzat s`
întocmeasc` actele de vânzarecump`rare.
Presa a mai încercat s`-l ia
la puricat pe Hassan Awdi, fiind
îngrijor`toare o remarc` a omului de afaceri: „Eu nu discut cu

ziari[tii. M` cost` 1.000 de dolari s` împu[c un ziarist“.

Probleme cu logica
Chiar dup` apari]ia anchetei privind privatizarea SC
Aluni[ (o mare m`g`rie) l-a
sunat pe unul dintre reporterii
revistei „Alerta“ (discu]ie înregistrat`) [i l-a aten]ionat printre
r`cnete c` [tie unde îl g`se[te.
Nostim c`, neavând alte argumente, s-a plâns c` este persecutat (de cine?) pentru c` este
arab. E[ti arab me[tere? Atunci
de ce pe toate actele notariale
unde î]i apare numele scrie c`
e[ti cet`]ean american? Dac` ]i
se rupe de justi]ie, de pres`, de
mediul de afaceri, de ce un
prieten de al t`u l-a sunat pe directorul revistei „Alerta“ rugându-l s` te lase în pace?
Departamentul
Investiga]ii

A[a po]i cump`ra o societate comercial` f`r` s` te coste nimic

Cet`]eanul american Hassan Awdi reu[e[te s` \ncheie orice contract \n condi]iile care \i convin lui, iar \n momentul \n care este tras la r`spundere se vait` c` este persecutat pentru c` este arab
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„Agenþii noºtri“ ilegali – Adevãraþii 007
Este cunoscut faptul c`
unul dintre cele mai dramatice
evenimente din istoria serviciilor secrete române[ti îl constituie „Fuga lui Pacepa“. A fost
un moment dramatic pentru to]i
agen]ii de informa]ii din România, pentru c` din acel moment
Ceau[escu a schimbat total nu
doar rolul securit`]ii române[ti,
dar [i al serviciilor secrete, pe
care le-a rupt efectiv de adev`rata lor menire – aceea de a
ap`ra [i sprijini ]ara [i poporul
[i nu interesele ideologice ale
partidului comunist.
Dup` tr`darea lui Pacepa,
toat` activitatea de informa]ii
externe a României a fost reorientat` radical, pornindu-se de la
principiile muncii conspirative
totale, pe noi forme [i metode
care s` duc` la o mai bun` culegere de informa]ii din exterior,
dar cu riscuri cât mai mici sau
excluse total. Domeniul special
al SIE, care a fost cel mai afectat a fost cel al ofi]erilor ilegali,
mai precis al spionilor.

Sacrificii enorme
Ilegalii sunt spioni trimi[i
s` lucreze în afara unei ]`ri, sub
o alt` identitate. Ei sunt [i se
numesc ilegali, indiferent de
zona în care sunt preg`ti]i s`
activeze sau ]ara din care
provin [i sunt preg`ti]i pentru
aceast` munc`. Pentru publicul

larg [i încântat de modul în care
ac]ioneaz` [i reu[esc întotdeauna, sunt de fapt asem`n`ri, de
cele mai multe ori cu acei
Agen]i 007 tineri, cu fizic
pl`cut [i atr`g`tor, inteligen]i [i
perspicace, sportivi, cunosc`tori a multor limbi str`ine [i
tehnici de lupt` cu inamicul,
curajo[i pân` la limitele absurdului în a risca pentru reu[ita
unei ac]iuni, [arman]i [i cuceritori ai sexului frumos. Pu]ini
îns` [tiu adev`rul despre ace[ti
oameni de risc [i care este limita asem`n`rii sau diferen]elor
în compara]ie cu agen]ii 007.
Pu]ini [tiu cât dureaz` preg`tirea lor profesional`, fizic`,
moral` [i mai ales psihic`.
Pu]ini sau foarte pu]ini [tiu c`
cei care devin ofi]eri ilegali
sunt obliga]i s`-[i p`r`seasc`
adev`ratele familii, cercurile de
prieteni, iubitele sau iubi]ii,
so]iile [i uneori copiii, pentru
c` „legenda biografic`“ dup`
care s-a preg`tit combina]ia informativ` de infiltrare în spa]iul
str`in s` par` cât mai veridic` [i
s` reu[easc`.

Viaþa bate filmul
În filmele [i în romanele
de spionaj totul se termin` cu
bine, c`ci „agen]ii“ sunt plini
de succes. Indiferent de tragicul
situa]iei prin care trec, în
ultimele secunde ale ac]iunii
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apare ceva sau cineva care-i
ajut` [i-i salveaz`, iar deznod`mântul este întotdeauna pozitiv [i fericit. Întotdeauna lor li
se deschide para[uta, care p`rea
blocat` pân` la câteva zeci de
metri de p`mânt, întotdeauna ei
dezamorseaz` bombele în ultimele dou` secunde [i sunt salvate victimele amenin]ate pân`
atunci de grupul de terori[ti, întotdeauna reu[esc s` sar` din
autoturismul sau avionul care
tocmai urma s` explodeze, întotdeauna, întotdeauna...
A[a-i în filme [i în c`r]ile
frumoase. Dar mai sunt [i alte
c`r]i, despre „agen]ii“ adev`ra]i.
Spionii SIE erau preg`ti]i
pân` de curând dup` metode
foarte complexe din punct de
vedere informativ [i în locuri
speciale, total acoperite [i conspirate, pân` la cele mai mici
detalii. Un element caracteristic
al acestei preg`tiri îl constituia
în primul rând faptul c` toat`
preg`tirea lor se f`cea individual [i foarte rar în cuplu so]so]ie. La preg`tirea lor participau de regul` doi sau trei
ofi]eri, fiecare pe specialitatea
unui compartiment al muncii
de informa]ii. În anumite stadii
ale preg`tirii aveau loc a[a-zisele analize de stadiu, la care
participau unul sau altul din
[efii ofi]erilor instructori.
Metode de preg`tire \n comun în [coli speciale a ofi]erilor spioni nu s-au folosit niciodat`, a[a cum se afirm` în unele
c`r]i despre munca de spionaj
ap`rute în ultimul timp ca ciupercile pe pia]a noastr`. Autorii
acestora încearc` s` acrediteze
aceste informa]ii ori din necuno[tin]` de cauz` ori prin neprofesionalismul specific diletan]ilor. În general, au fost cunoscute foarte pu]ine categorii
de spioni SIE, în func]ie de strategia sistemului [i de necesit`]ile
[i scopurile economice sau financiare care erau preg`ti]i de
durata misiunii, precum [i de
specificul spa]iului [i mediului
pe care urmau s`-l penetreze.

Spionul-tip
F`r` îndoial` c` cine
cite[te aceste rânduri a intuit c`

to]i ace[ti spioni aveau o singur` direc]ie – Vestul, din Europa [i America, cu toate ]`rile
care o compun.
Spionii ilegali preg`ti]i de
SIE pentru activit`]i externe
erau deci toate acele persoane,
b`rba]i sau femei, trimise în
misiune sub identit`]i false [i
care urmau, de cele mai multe
ori, s` se stabileasc` definitiv
chiar în spa]iile [i mediile unde
ajungeau de la început pentru
a-[i executa misiunile.
Pentru viitorii spioni ilegali, SIE f`cea recrut`ri [i folosea numai persoane, b`rba]i sau
femei, cu preg`tire superioar`,
din domenii foarte variate, în
func]ie de necesit`]i: ingineri,
ziari[ti, oameni de art`, scriitori, actori etc., de obicei tineri
nec`s`tori]i, cu un fizic pl`cut,
inteligen]i, foarte sociabili [i
foarte bine preg`ti]i profesional
[i cunosc`tori a dou`-trei limbi
str`ine. Recrut`rile se f`ceau
fie din timpul facult`]ii, fie din
rândul celor care terminau printre primii în promo]ie sau la
diferite concursuri profesionale
sau de orice alt gen, dar cu un
nivel de inteligen]` foarte ridicat. Dup` punctare urma o
etap` îndelungat` de verific`ri
tehnico-informative de natur`
complex`, care uneori dura [i
2-3 ani, timp în care i se testau,
din umbr`, toate calit`]ile unui
viitor spion. I se verificau toate
rudele, vecinii, colegii de [coal` elementar`, liceu, facultate,
locurile de munc`, prietenii
apropia]i [i îndep`rta]i. Era
foarte necesar s` se cunoasc`
cum erau ace[tia, cât de apropiate erau rela]iile dintre viitorul
spion [i ei [i mai ales care dintre to]i cei verifica]i avea posibilitatea s` plece în exterior,
temporar sau definitiv. Din
punct de vedere operativ, aceste verific`ri aveau un scop
esen]ial, c`ci fiecare din cei
care-l cuno[teau din ]ar` [i îl
recuno[teau pe spion în exterior reprezenta un pericol extrem
de mare: ratarea misiunii [i retragerea imediat` din spa]iu.
(urmare în num`rul viitor)
Sorin V.
Teodorescu
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Primarul penal

În cursul lui mai 2005,
Prim`ria Stoene[ti a jude]ului
Olt a fost ]inta mai multor controale din partea unei comisii,
alc`tuite la nivelul Prefecturii
Olt. Alc`tuirea acestei comisii a
fost determinat` de un num`r
foarte mare de plângeri [i
sesiz`ri ale cet`]enilor din
comuna Stoene[ti, care se adresau Prefecturii cu numeroase
aspecte de ordin penal care se
petrec de mai mult` vreme pe
raza comunei, fapte responsabile [i condamnabile pentru ei,
întrucât erau comise de ale[ii

locali, în special de dl Vale
Paul, primarul comunei, reprezentant local al Filialei PSD
Olt, pe listele c`reia candidase
[i câ[tigase.

Poliþia primarului
Aspectele \n leg`tur` cu
care cet`]enii din comun` au
sesizat autorit`]ile din fruntea
jude]ului au vizat întreaga
gam` de probleme cu care se
confrunt` Consiliul local al
Prim`riei Stoene[ti, începând
cu angaj`rile în prim`rie, repartizarea ori vânzarea unor tere-

nuri intravilane [i extravilane,
problemele financiare [i contabile, modul de aplicare a unor
proiecte de hot`râri aprobate în
consiliul local, aspecte legate
de realizarea unor licita]ii la
nivel local cu diverse bunuri
aflate în proprietatea prim`riei
sau primite de la alte institu]ii [i
chiar multe aspecte legate de
moralitatea primarului. Comisia jude]ean` care a efectuat
verific`rile [i-a f`cut pe deplin
datoria, ne]inând cont de nici
un aspect de ordin politic, manifestând intransigen]`, impar]ialitate [i obiectivitatea necesar`. Rezultatul verific`rilor a
fost trist pentru domnul primar
Vale Paul [i cei câ]iva apropia]i
ai acestuia din Consiliul local,
întrucât s-a dovedit c` cet`]enii
comunei aveau dreptate, peste
tot abuzuri peste abuzuri, înc`lc`ri flagrante ale legii, îndeosebi ale legii penale.
„Primarii, dar nu numai ei,
ar trebui s` în]eleag` c` lucrurile nu mai merg ca înainte.
Criteriile politice nu mai conteaz` ca pân` acum. Indiferent
de culoarea politic` a celor pe
care îi vom controla, to]i vor
suporta consecin]ele dac` se va
descoperi c` au înc`lcat legea“
men]iona într-o conferin]` de
pres` subprefectul George {tirbu de la Prefectura Olt. Noi îl
credem pe domnul subprefect
[i suntem încredin]a]i c` va
duce totul pân` la cap`t, în]elegând prin aceasta c` toate aspectele penale se vor concretiza

în dosare penale pentru primar,
viceprimar, secretar [i ceilal]i
membrii ai consiliului local
g`si]i vinova]i. Se pare îns` c`
la nivelul jude]ului se treneaz`
sau s-a mu[amalizat deja deschiderea unui asemenea dosar
penal, organele de poli]ie punând parc` frân` aspectelor
penale constatate de comisia
care a verificat [i constatat toate
aspectele reclamate de cet`]enii
comunei Stoene[ti.

Corb la corb...
Prin comun` se aud tot
mai multe voci care amintesc
de rela]iile de amici]ie [i
spri]uri repetate ale primarului
cu unul din ofi]erii de poli]ie
din Inspectoratul Olt, originar
din comuna Stoene[ti. Este
vorba despre maiorul Trifu
Nicolae, provenit din Stoene[ti,
cu care primarul Vale Paul se
laud` c` este veri[or [i care-l
sprijin` pentru toate abuzurile
comise în cele dou` legislaturi
câ[tigate ca primar. „Cât timp
va fi Nicu la Slatina nu-mi fac
probleme“ se l`uda primarul în
fa]a unor prieteni apropia]i.
Dup` cum merge ancheta pân`
în prezent se pare îns` c` primarul Vale Paul cam are dreptate. O mân` o spal` pe alta [i
amândou` fa]a, spune un proverb românesc, pe care ofi]erul
Trifu Nicolae [i primarul Vale
Paul îl aplic` de câ]iva ani buni,
de când [i primarul l-a ajutat pe
cons`teanul s`u s`-[i construiasc` pe raza comunei un

superb castel modern cu peste
15 camere, construc]ie care
încânt` de la câ]iva kilometri
privirile oric`rui admirator, dar
îl descurajeaz` în acela[i timp
pe orice cet`]ean cinstit al
comunei care [i-ar dori s`-l
imite [i s` fac` ceva asem`n`tor, c`ci [i-ar pune obi[nuita
întrebare democratic` [i de
bun-sim]: „De unde atâ]ia bani,
frate, din salariul de bugetar al
ofi]erului sau poate din împrumuturi de la primar? Din [p`gile primite de domnul Vale
Paul în urma vânz`rii ilegale a
unor autovehicule militare primite de Prim`ria Stoene[ti cu
titlu gratuit de la UM 01814 din
Caracal [i pe care înainte de a le
valorifica prin licita]ie avea
obliga]ia s` le ofere f`r` plat`
altor institu]ii publice?“.

Licitaþie
de ochii lumii
Mai mult, Comisia de verificare din Prefectura Olt a stabilit c` dl primar nu a procedat
nici la evaluarea celor [apte
autovehicule, de[i în procesulverbal de predare primire întocmit de UM 01814 era stipulat` obliga]ia prim`riei de a
solicita avizul unit`]ii militare
pentru orice eventual` înstr`inare a bunurilor. Vânzarea lor
s-a f`cut îns` cu cântec, nemul]umind totodat` [i numero[i
locuitori ai comunei care î[i exprimaser` inten]ia de a participa la licita]ie, pentru a cump`ra
unele din cele [apte autove-

hicule. La fel a procedat primarul [i cu înstr`inarea, prin
organizarea unor licita]ii directe, a unor bunuri ale fostului
CAP precum [i a unui teren cu
o suprafa]` de 2267 mp, pentru
care în ultimii ani nu s-au deschis partide de rol. Abuzurile
primarului Vale Paul nu se
opresc îns` aici, c`ci la ele se
mai adaug` altele mai noi. S`
amintim, de exemplu, faptul c`
la sediile unde se afl` fostul
CAP, [coala general` [i gr`dini]a din comun` [i chiar la sediul Prim`riei s-au efectuat lucr`ri de repara]ii cu înc`lcarea
legii privind modul în care au
fost alese firmele care s-au ocupat de aceste lucr`ri. Nu intr`m
în am`nunte, dar mai ad`ug`m
faptul c` foarte multe din activit`]ile desf`[urate de dl primar
Vale Paul în cele dou` legislaturi par cusute cu a]` alb` iar
aleg`torii s`i au început s` regrete gre[eala pe care au f`cut-o acordându-i votul de încredere. Încredere pe care alesul ob[tei a terfelit-o în rela]iile
sale necinstite [i neprincipiale
cu mafia local` ]ig`neasc`, cu
cei pe care i-a angajat la Prim`rie f`r` dosare complete de
angajare (f`r` acte de identitate,
caziere judiciare, fi[e medicale,
acte de studii), cu cei cu care se
laud` c` îl protejeaz` la nivel
local sau jude]ean.
Vom reveni cu noi am`nunte în num`rul urm`tor .
Departamentul
investiga]ii
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Excesul de democraþie
Prin respingerea de c`tre
Curtea Constitu]ional` a pachetului de legi privind Justi]ia s-a
produs o demonstra]ie nedorit`
probabil de înal]ii magistra]i:
excesul de democra]ie este uneori mai periculos pentru societate decât restrângerea unor
drepturi cet`]ene[ti.
Dac`, Doamne fere[te, în
România s-ar produce un act
terorist cu consecin]e grave nu
s-ar putea adopta [i aplica o
lege de tip Patriot Act, cum a
procedat SUA dup` evenimentele din septembrie 2001.

abuzul de libertate la toate
nivelurile. Vidul de putere [i
cel legislativ, coroborat cu o
corup]ie înfrico[`toare, generalizat`, care a transformat
România într-un stat asocial,
în care omul a devenit lup pentru om.
Întregul balet grotesc care
se desf`[oar` cu arest`ri, eliber`ri, rearest`ri ale unor oameni de afaceri face ca opinia
public` s` perceap` justi]ia ca
generând insecuritate, abuzuri
[i corup]ie.

Abuzul de libertate

Împotriva
interesului naþional

Magistra]ii de la Curtea
Constitu]ional` au blocat pachetul de legi privind Justi]ia,
prin declararea ca fiind neconstitu]ionale a acelor articole
cale le afectau privilegiile. Nu
vom vorbi în acest articol despre salariile uria[e din magistratur` [i nici despre rela]iile mai mult decât strânse cu
elemente ale lumii mafiote.
Înc` de la sfâr[itul lui 1989,
în România s-a instaurat o
form` primitiv` de democra]ie, pe primul plan situându-se

Probabil c` România va fi
amânat` de la integrarea în UE
în 2007, nefiind exclus ca
acela[i lucru s` se întâmple [i în
2008.
Justi]ia a demonstrat, [i
înc` la cel mai înalt nivel, c`
exist` institu]ii care de]in o parte
a puterii în stat [i care pot merge
împotriva interesului na]ional.
La ad`postul legii, sub
aparen]a unor dezbateri serioase po]i înfrânge democra]ia
mult mai u[or [i mai pu]in periculos decât s` pl`nuie[ti o lovi-

tur` de stat. În 1997-1999 se
vorbea despre disolu]ia autorit`]ii statului, despre o Românie împins` în pragul
anarhiei. Atunci s-au coagulat
grupurile de interese, cercurile
de putere care au inclus inclusiv înal]i magistra]i. Aceste
centre stabilesc de fapt regulile
jocului. În ]ara asta to]i suntem
sau am fost corup]i, iar statul,
cel pu]in din punct de vedere al
politicii fiscale, este perceput
ca opresor al popula]iei.

Sistemul îºi apãrã
privilegiile
S-a uitat c` alegerile din
2004 au fost câ[tigate sub sloganul „s` tr`i]i bine“ [i dup`
[ase luni aproape s-a ajuns ca
anumite p`turi ale popula]iei s`
aib` probleme de supravie]uire.
Au fost date lovituri mai mult
crimei organizate decât corup]iei iar grupurile de interese nu
au fost decât prea pu]in deranjate. Tot Sorin Ovidiu Vântu,
tot Liviu Luca, tot Tender le fac
[i le desfac pe toate în România. Din când în când o lovitur`
mai mult sau mai pu]in spectaculoas`, un scandal de pres` de

câteva zile [i cam atât. Corup]ia
nu este problema unor persoane, ci una de sistem, iar acesta
se ap`r` [i, cel pu]in pân`

acum, câ[tig`. Nu putem s` ne
lament`m la nesfâr[it, s` d`m
vina pe mo[tenirea trecutului,
pentru c` oricum, [i votul de la

Curtea Constitu]ional` o confirm`, mergem într-o direc]ie
gre[it`.
George Dora
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Afacerile necurate ale ºefilor
A[a cum vq promiteam \n numqrul trecut al sqptqmânalului nostru,
continuqm sq vq dezvqluim afacerile pu]in cunoscute [i prea pu]in
\n litera legii pe care [efii unuia dintre serviciile speciale importante
ale României, [i ne referim aici la Serviciul de Telecomunica]ii Speciale,
le-au fqcut de-a lungul anilor, profitând de pozi]ia [i privilegiile conferite
de func]iile lor. Dacq sqptqmâna trecutq v-am prezentat fa]a nevqzutq
a [efului serviciului, Tqnase Tudor, astqzi a venit rândul primului squ adjunct,
Alexandru Grumaz. {i lista nu se opre[te aici.

Implicare în
activitãþi ilegale
1. În cadrul contractului
LGV-97 (sediul tehnico-administrativ al STS), împreun`
cu directorul [i ceilal]i adjunc]i,
este p`rta[ la comisioanele [i
lucr`rile prestate de AEDIFICIA CARPA}I, în valoare de
zeci de mii de euro anual, din
care realizeaz`:
– î[i mobileaz` la nivel de lux
apartamentul din Bucure[ti,
Str. Bra[ov nr. 18, Bl. F1,
Sc. C, Ap. 38, sector 6;
– achizi]ioneaz` un autoturism
de lux Audi A6 [i o motociclet` performant` pentru
fiul s`u;
– cump`r` terenul [i construie[te o vil` P+1 în Bucure[ti,

Str. Ion Nona Otescu nr. 27,
Sector 5, evaluat` la cel pu]in
200.000 de euro;
– cump`r` un teren la Bu[teni [i
începe ridicarea unei vile P+1
pe Str. 30 Decembrie nr. 26,
pentru care folose[te intens
cadre [i logistic` din STS. În
prezent vila, evaluat` la peste
150.000 de euro, este în curs
de finisare [i mobilare;
– prime[te comisioane foarte
mari, împreun` cu directorul
[i ceilal]i adjunc]i, din dot`rile cu mobilier, birotic`, aparate de aer condi]ionat etc. a
sediului central al STS. Spre
exemplu, numai din dotarea
birourilor conducerii, realizarea unui poligon [i amenajarea unei buc`t`rii s-au cheltuit peste 140 miliarde de lei,

la care s-au perceput comisioane pe m`sur`.
2. Particip` al`turi de T`nase [i ceilal]i adjunc]i la inducerea în eroare a Guvernului
României [i CSAT în leg`tur`
cu sistarea lucr`rilor la Centrul
de Preg`tire [i Perfec]ionare
din Comuna Va]a de Jos, jud.
Hunedoara, 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 pentru închiderea lucr`rilor [i ecologizarea zonei în Comuna Va]a
de Jos, jud. Hunedoara;
– este de acord cu achizi]ionarea, în 2003, a unei caz`rmi
aflat` într-o stare avansat`

de degradare, din fondul
MApN, situat` în Comuna
Cristian, jud. Bra[ov, pentru
a[a-zisa „realizare a unui centru de preg`tire al STS“, stabilind o valoare contractual`
de peste 200 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;
– î[i însu[e[te în 2003-2004
sume b`ne[ti importante [i
materiale din lucr`rile executate la Obiectivul Cristian pe
care le folo[te la terminarea
[i mobilarea vilei sale din
Bu[teni, Str. 30 Decembrie
nr. 26;
– utilizeaz` cadre STS din oficiile jude]ene Prahova, Bra[ov, Sibiu, Dîmbovi]a, precum [i mijloace auto pentru
lucrul la vila din Bu[teni, toate în coordonarea lui U]` Florin, [eful Direc]iei Logistic`.
3. Se implic` solidar cu
T`nase [i ceilal]i adjunc]i, precum [i cu Grigore Corneliu,
Pas`re Sergiu, Dan L`z`rean [i
Opri[ Marcel, to]i [efi de

direc]ii tehnice, în derularea
creditului extern de 55 milioane de dolari, sens în care:
– este de acord cu modalitatea
de achizi]ie (negociere cu o
singur` surs`) [i este parte la
comisionul de 15% din 15
milioane de dolari încredin]a]i firmei NORTEL
NETWORK, furnizoare de
echipamente de comunica]ii
telefonice, afacerea derulându-se prin firmele masonului
Costel Iancu [i prin FELIX
TELECOM. Men]ion`m c`
Grumaz este mason de rang
înalt în Loja condus` de Costel Iancu;
– înc`lcând legisla]ia achizi]iilor, precum [i destina]ia creditului extern acordat prin
HG 1227/2000 este de acord,
împreun` cu T`nase, Tudosie
[i Mihalache, cu achizi]ionarea a 39 de autovehicule de teren în valoare de
90.000 de euro/bucat`, plus
câte 30.000 de euro pentru
fiecare complet de lucru, care
s` fie încredin]ate spre realizare ca autospeciale firmei
IEMI SA. Men]ion`m c` cele

39 de autoturisme de teren de
tip CHEVROLET TAHOE
s-au importat direct din SUA,
de la firma INTERNA}IONAL SPECIALTY TRADING Inc., au motare de 6.000
cm3 [i consum de peste 20 litri/100 km, f`r` a avea asigurat service-ul în ]ar` (cea mai
apropiat` reprezentan]` este
în Austria). Grumaz se ocup`
personal de bunul mers al
acestei afaceri ilegale [i este
parte important` la comisionul încasat pentru aceast`
afacere derulat` prin firmele
lui Costel Iancu;
– în cadrul aceluia[i credit, înc`lcând legisla]ia achizi]iilor
precum [i destina]ia creditului
este de acord cu cump`rarea a
sute de echipamente de calcul
[i aplica]ii informatice la pre]uri de trei ori mai scumpe
decât pre]ul pie]ii (circa 3.500
euro/complet). De men]ionat
c` echipamentele de calcul [i
aplica]iile informatice sunt
dep`[ite tehnologic [i neactuale. Ca [i în celelalte cazuri,
este p`rta[ la comisionul încasat împreun` cu directorul,

Grumaz Alexandru
Prim-adjunct al directorului Serviciului de
Telecomunica]ii Speciale
Activitate profesional`
– 1978-1989 îndepline[te diverse func]ii
în M.Ap.N.;
– 1989-1996 [ef Baz` repara]ii
(se ocup` de depan`ri radio-tv [i obiecte
necesare activit`]ii de protocol [i
educativ-culturale);
– 1996-1999 îndepline[te diferite func]ii
de execu]ie în Departamentul de Înzestrare
a Armatei;
– 1999-2000 este numit [ef al Direc]iei
Planificare din M.Ap.N. [i destituit
pentru incompeten]`;
– 2000-2001 pus la dispozi]ia M.Ap.N.;
– 26.04.2001 este numit în mod ilegal,
cu înc`lcarea flagrant` a Legii 80/1995
privind statutul cadrelor militare,
prim-adjunct al directorului STS.
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ceilal]i adjunc]i [i subordonatul s`u Marcel Opri[, care s-a
ocupat nemijlocit de derularea contractului prin firmele
UTI, OMNILOGIC, COMPUTERLAND.
4. Este de acord cu T`nase, ceilal]i adjunc]i, precum
[i cu [efii direc]iilor tehnice,
respectiv L`z`rean, Pas`re [i
Opri[ s` pun` la dispozi]ia unor
firme particulare (ACCES
NET, ALPEN ROSE INTERNA}IONAL, DANUBIUS
etc.) infrastructura re]elelor de
telecomunica]ii speciale, precum [i spa]iile tehnice necesare
pentru prestarea de servicii
c`tre diverse institu]ii publice
(ANV, CNSAS, SRR etc.) sau
societ`]i comerciale (Aeroportul OTOPENI, PETROM, ROMATSA). Aceste firme deconteaz` STS cheltuieli de zeci de
miliarde lunar, devalizând bugetul institu]iei, în timp ce comisioanele se împart între cei
men]iona]i mai sus. Activitatea contravine flagrant Legii
92/1996, precum [i principiilor
concuren]ei loiale fa]` de
ROMTELECOM (acord` STS
facilit`]i de 50% fa]` de tarifele
practicate).
5. Ca [i celelalte cadre din
conducerea STS, folose[te abuziv [i în mod exagerat autoturismele de lux ale institu]iei [i
logistica acesteia pentru interese personale [i ale familiei,
astfel:
– zilnic, familia beneficiaz` de
autoturisme luxoase pentru
tot felul de deplas`ri;
– folose[te abuziv vila de la
Neptun pentru familie, prieteni [i rude;

– ]ine în inventarul personal
articole de tehnic` de calcul,
birotic`, electrocasnice pe
care le folose[te pentru familie sau influen]` în diverse
medii;
– folose[te intens cadrele [i logistica institu]iei, din Bucure[ti [i teritoriu, pentru lucrul,
finisarea [i mobilarea celor
dou` vile;
– pretinde tot felul de bunuri,
cadouri [i produse cadrelor
din Bucure[ti [i teritoriu, cu
diverse ocazii, pe care le folose[te în scop personal sau
pentru influen]area unor personalit`]i politice.
Toate aceste abateri sunt
acoperite [i rezolvate generos
de U]` Florin.
6. Atribuind aloca]ii bugetare exagerate pentru amenajarea spa]iilor tehnice din Bucure[ti [i teritoriu, destinate
Sistemului Unic pentru Apeluri
de Urgen]` 112, încaseaz` parte
din comisioanele de 6.0008.000 de euro/jude] pl`tite de
firmele FELIX TELECOM [i
TELECONSTRUC}IA, împreun` cu directorul [i ceilal]i
adjunc]i. Având în coordonare
structurile din teritoriu se ocup`
nemijlocit de bunul mers al
acestei afaceri ilegale.
7. Grumaz, împreun` cu
Tudosie [i Mihalache sunt de
acord cu politica aberant` a directorului STS în domeniul
personalului [i bugetului, fiind
p`rta[ la:
– cre[terea num`rului structurilor [i a personalului de la
circa 2.200 în 2000, la peste
3.600 în 2004;
– încadrarea în procent de

100% a structurilor cu personal recomandat de cunoscu]i,
persoane influente, rude etc.
pe alte principii decât competen]a [i preg`tirea profesional`;
– activarea a zeci de cadre de
conducere trecute în rezerv`
pe criterii de incompeten]` [i
corup]ie, cu scopul v`dit ilegal de a le recalcula pensiile
dup` noua lege;
– fundamentarea în mod nerealist [i voit exagerat a proiectului bugetului STS pe 2005,

evaluat la peste 4.000 miliarde lei, în scopul fraud`rii
acestuia.

Scurte consideraþii:
Plecarea lui Grumaz din
MApN a creat mult` bucurie [i
relaxare pentru cadrele din
structurile în care acesta a
lucrat, sc`pându-se în acest fel
de un om mediocru, incompetent [i incomod. Numit într-o
func]ie extrem de înalt`, pe
care n-o merit`, ca orice personaj de teapa lui se comport`

cu arogan]` [i duritate fa]` de
subordona]i [i umil [i slugarnic fa]` de cei mari. În trei ani
nu a fost capabil s` se integreze specificului STS, r`mânând cu acelea[i mentalit`]i de
tip cazon.
În prezent se str`duie[te
intens s` conving` diverse personalit`]i politice s`-i sprijine
numirea ca director STS. Acord` zilnic foarte pu]in timp institu]iei [i mult timp afacerilor
personale. Declara]ia de avere a
lui Grumaz este ireal` [i min-

cinoas`, ca [i a colegilor s`i,
acesta neputând justifica în nici
un fel uria[a bog`]ie acumulat`
în numai trei ani dintr-o retribu]ie de cel mult 25 milioane de
lei pe lun`.
Prin prezen]a acestui personaj mediocru [i incompetent
la nivelul conducerii STS, dealtfel ca [i a celorlal]i doi adjunc]i, s-au adus grave prejudicii imaginii [i prestan]ei acestei
institu]ii în raport cu celelalte
structuri militare.
George Dora
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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...

Ce faceþi?

Ce vrem sq facem
Dacq tot am vorbit, sq vedem ce mai vor
tinerii din ziua de azi sq facq,
într-un minitop al prioritq]ilor
[i dorin]elor lor.

ªtiu ºi fac

Ce faci? Cea mai simpl`,
banal`, comun`, de zi cu zi întrebare. De[i nu ridic` probleme când se r`spunde în mod reflex, cu un politicos „bine, mul]umesc, tu?“ sau nepoliticos, cu
vreun morm`it ca de urs trezit
din hibernare, începe s` suscite
cele mai penibile st`ri dac`
vrem s`-i r`spundem pe bune.
Mai ales dac` suntem tineri.

Dar chiar, ce facem? Facem ce vrem? Vrem ce facem?
Facem ce ne place? Ne place ce
facem? De ce facem ce nu
vrem s` facem [i de ce nu facem ce vrem s` facem? De ce
facem ce am putea s` nu facem
[i de ce nu facem ce am putea
s` facem? Am putea expedia
r`spunsul simplu: „uite de-aia“
sau complicat „pentru c` prin

natura sa omul trebuie s` fac`,
se exprim` în ac]iune [i activitate, iar supravie]uirea în societatea actual`, dar [i în toate
celelalte care au fost [i vor mai
urma, necesit` anumite ac]iuni
obligatorii, deci facem ce trebuie, dar nu numai atât, c`ci
omul de-aia e om, c` are aspira]ii [i pl`ceri de toate felurile,
deci mai facem [i ce ne place [i

nu numai atât, c`ci mintea
omului e o mare enigm`, deci
mai facem [i lucruri total alandala, care nici nu ne plac, nici
nu ne trebuie, nici nou`, nici
oricui altcuiva, dar nici aici nu
ne oprim, pentru c` uneori
ne-apuc` a[a un dor de nef`cut
nimic [i nimic facem,
ceea ce n-ar fi nici
o problem` dac`
nu s-ar g`si tot
timpul câte cineva care s` ne tracaseze cu întrebarea asta idioat` – adic` ce
faci?“.
A[a c` e
bine s` ne întreb`m din când în
când ce facem,
unii pe al]ii, noi
pe noi, ei pe voi
[i s` mai [i încerc`m s` r`spundem. Sau, dac` nu putem, c`ci,
pân` la urm`, facem [i noi ce
putem, avem întotdeauna op]iunea r`spunsului care ne elibereaz` de orice responsabilitate: „Eu fac bine, dar tu?“.

Anca V. (24 ani, student`).
Pe primul loc este facultatea
(adic` nu neap`rat s` înv`]
mare lucru, cât s-o termin cu
bine). Pe al doilea loc ar fi cariera (care înseamn` un job bine pl`tit, unde s` am parte de
recunoa[tere). Pe al treilea loc
e familia.
Ionu] P. (26 ani, programator). În primul rând vreau s`
fac performan]` în meseria

mea, eventual s` ajung s` lucrez la o mare companie de
afar` [i dup` aceea... potopul,
adic` tot restul.
Ioana A. (27 ani, redactor).

Cel mai important e s`-mi
g`sesc mereu oameni cu care
s` m` simt bine, pe care s`-i
respect [i s`-i iubesc. Apoi s`
v`d lumea. Nu m` intereseaz`
a[a-zisa „carier`“, pe care se
pune atâta pre] ast`zi, care înseamn` s` te închizi în birou [i
s` înghi]i multe pân` când, în
mod firesc, dac` te ]in nervii
suficient de bine, o s` ajungi [i
la „promovarea“ visat`.

Nu ºtiu, da’ tot fac
Viorica N.
(22 ani, student`). Nu
[tiu. Poate e
ciudat, dar
nu [tiu. În
afar` de
ideea de
a-mi tr`i
v i a ] a ,
nu-mi dau
seama de
mare lucru.
D e o camdat`
merg a[a,
în virtutea
iner]iei...
[coal`, liceu,
facultate, probabil slujb`... prieteni, distrac]ie [i a[a mai
departe. Nu cred c` vreau nimic ie[it din comun.
Marian B. (25 ani, asistent
manager). Vreau ce vrea toat`
lumea [i fac ce face toat` lumea. M` lupt ca s` reu[esc.
Asta înseamn` lucrurile normale: bani, succes, recunoa[tere, iubire, familie [i, peste
toate astea, s` ajung la 70 de
ani [i s`-mi spun c` n-am tr`it
degeaba. Vreau ca oamenii din
jurul meu s` fie mândri de
mine.
Ana-Maria L. (28 ani, secretar`). Pot s`-]i spun sincer ce
vreau? S` dorm. A[a ajungi
dac`-]i dore[ti s` faci prea
multe. Obose[ti îngrozitor.
Sau o vacan]`. Dup` asta a[
putea s`-mi fac [i alte planuri
despre ce mai vreau s` fac în
via]`.
Pagin` realizat` de
iulia gorzo

