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Inunda]iile care au dus, \n ultima perioadq, sute [i
mii de români la limitele disperqrii [i care au ucis
alte zeci de oameni reprezintq un fenomen cumplit
[i cu care ]ara noastrq nu s-a confruntat, cel pu]in
\n ultimii ani. Nu are rost sq discutqm aici [i acum
despre motivele pentru care multe dintre catastrofe
nu au putut fi evitate, nici despre reac]iile
sinistra]ilor sau autoritq]ilor. Ar fi momentul, \nsq,
sq privim pu]in mai cu aten]ie modul \n care unii
dintre colegii no[tri au \n]eles sq profite de pe urma
celor \ntâmplate [i ar fi timpul sq ne \ntrebqm de ce
au fqcut-o. Datoria jurnalistului este sq prezinte
faptele corect, cinstit [i fqrq patimq, dacq este
posibil. Se poate accepta [i formula \ndelung
folositq: „Vq prezentqm via]a a[a cum e ea“. De
aici, \nsq, [i pânq la ofensiva informa]ionalq pe care
o regqsim, zilnic, pe micile ecrane, e drum lung.
Dacq a[ crede ce mi se spune la televizor, a[ ajunge,
fqrq \ndoialq, la concluzia cq trebuie sq ne punem cu
to]ii [treangul de gât. Am vqzut un reporter de
televiziune \ndemnând un biet om care avea apa \n
casq de maximum 20 de centimetri sq spunq cq nu
mai poate pqrqsi casa [i a[teaptq sq moarq. A venit
lângq camerq, pentru cq nu se auzea bine, apoi s-a
\ntors \n casq. Am vqzut reporteri care se lqudau, la
fiecare transmisie, cq au salvat vie]i, iar autoritq]ile
nu fac nimic. Nu ne-au oferit [i imagini, din modestie, probabil. Am aflat cq Bucure[tiul este un ora[
\nchis din cauza inunda]iilor. |n douq ore de alergat cu ma[ina, am reu[it sq gqsesc doar câteva bql]i
\n Capitalq. Pie]arii bucure[teni spun cq au scumpit
produsele din cauza inunda]iilor, de[i locuiesc doar
la câ]iva kilometri de Capitalq, iar aici viitura a
ajuns doar prin intermediul televizoarelor. Aflqm cq
80% din România este sub ape, dar vorbim doar de
câteva sate. Ceva sunq fals. Riscqm ca nimeni sq nu
mai creadq \n suferin]ele [i nenorocirea celor care
au fost afecta]i cu adevqrat. Toate televiziunile [i-au
\nceput jurnalele, timp de douq zile, cu imaginea
omului surprins de moarte cu degetul mijlociu
ridicat. Am aflat de la Cristian Tudor Popescu cq
degetul era \ndreptat cqtre Cotroceni. Apoi mi-am
adus aminte de acela[i CTP care, \n campania
electoralq, ]ipa isteric la Bqsescu, \n timp ce \l
mângâia duios pe cap pe Adrian Nqstase. {i cred cq
am \n]eles, \n sfâr[it, ce se \ntâmplq.

Vechea gardq \ncearcq sq-[i apere, cu orice mijloace, avantajele ob]inute
cu for]a pumnului [i \n dispre]ul total al legii. Unul dintre cei viza]i
este edilul Sectorului 4. Inimqroiu a devenit ]intq, iar „mafia Lu]u“ se pregqte[te
sq apese pe trqgaci.
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infrac]iuni

Tâlhari sub acoperire
În România exist` democra]ie. Exist` libertate de
mi[care, de ac]iune, de gândire.
Acum te po]i deplasa în
voie unde dore[ti. În Europa, în
Asia, în America.
Exist` totu[i o problem`.
Cu cine pleci la drum sau, mai
precis, cu ce firm` de transport
închei contract pentru o deplasare în exterior.

Atac armat
la drumul mare
Perianu Cri[an din Pope[ti
Leordeni, jude]ul Ilfov, a avut
proasta inspira]ie de a c`l`tori
în Spania cu un microbuz,
apar]inând firmei de transport
„Sorin SMC“ din Alexandria.
În ziua de 29.06 a.c. Perianu Cri[an s-a deplasat la Alexandria [i a contactat firma de
transport „Sorin SMC“. A pl`tit
suma de 300 de euro, f`r` s`
primeasc`, bineîn]eles, vreun
bilet de c`l`torie sau vreun contract [i împreun` cu so]ia au
fost urca]i într-un microbuz
marca „Mercedes“, apar]inând
companiei amintite, cu destina]ia Spania. Ajun[i în Ungaria, [oferul a oprit într-o parcare
[i i-a spus lui Perianu s` urce
într-un microbuz ro[u marca
„Ford“ sau „Mercedes“, care ar
fi apar]inut aceleia[i companii.
Omul a cerut explica]ii. A fost
sf`tuit s` fac` ce i se spune
dac` vrea s` ias` bine.
{i-a luat so]ia [i bagajele [i
a urcat în microbuzul indicat,
condus de [oferul Viorel. În microbuz se mai aflau [apte per-

soane. Microbuzul a demarat,
întinzându-se la drum. Când
mai aveau circa 20-30 km pân`
la Madrid, [oferul Viorel a dat
telefon unei persoane spunând:
„Leule, unde e[ti? Unde ne
g`sim?“
Primind indica]ii de la persoana apelat`, [oferul a virat
brusc la dreapta, ie[ind din [osea [i a intrat într-o zon` necirculat`. Perianu Cri[an i-a cerut
explica]ii [oferului, solicitându-i s` intre pe traseul normal
spre Madrid. Acesta nu-i r`spunde, iar dup` aproximativ
dou` minute de mers [i-au f`cut apari]ia dou` BMW-uri
negre, care au blocat microbuzul, plasându-se unul în fa]a
acestuia, iar altul în spate. Din
autoturisme au coborât 8-10
persoane, fioroase, solide, înarmate cu bâte de baseball, topoare, iar unul dintre ei avea un
pistol-mitralier` asupra sa.
Au fost coborâ]i to]i ocupan]ii microbuzului, mai pu]in
[oferul, au fost culca]i la p`mânt [i lovi]i s`lbatic cu bâtele
de baseball.

Perianu Cri[an [i so]ia sa
au fost astfel deposeda]i de o
sum` însemnat` în euro, ceas
de aur, l`n]i[or, inel de aur, telefon mobil etc. Au fost urca]i
înapoi în microbuz, tâlharii au
plecat cu BMW-urile. Dup`
aproximativ 20 de minute de
mers, [oferul Viorel a primit un
telefon de la tâlhari, fiind întrebat dac` se mai afl` în microbuz Cri[an. De la el se recoltase
cea mai bogat` prad`. Tâlharii
se hot`râser` s`-l lichideze
pentru a nu depune plângere la
poli]ie.
{oferul, b`nuind scopul
întreb`rii, le-a r`spuns c` nu se
mai afl` în ma[in`, c` a coborât
deja [i se îndreapt` spre o destina]ie necunoscut`. Apoi a
afirmat la telefon: „Ce a f`cut
Sorin (patronul) nu a f`cut
bine“, recunoscând implicit c`
tâlh`ria a fost organizat` minu]ios [i dirijat` chiar de patronul
firmei de transport.

Patronul-terorist

Perianu Cri[an i-a atras
aten]ia [oferului Viorel c` s-a
b`gat într-o afacere urât`, cu
parfum de c`tu[e. {oferul a intrat în panic`, realizând c` a
fost unealta unor tâlhari, participând la o tâlh`rie (complice =
cel care ajut` în orice mod) asupra unui cona]ional.
Într-un moment de disperare, Viorel ([oferul) a încercat
s`-l sune pe patron pentru a-i
promite lui Perianu Cri[an c` îi
vor da banii înapoi [i ceva
peste.
Perianu i-a ar`tat mâinile
[i spatele lui Viorel, pe care se
vedeau vân`t`i urâte.
– „E corect ce ai f`cut
domnule Viorel?“
– „Nea Cri[ane, eu nu [tiu
nimic, eu sunt pl`tit de patron,
el mi-a dat ordin s` chem moldovenii, nu credeam c-o s` ias`
a[a, oricum matale vei primii
banii înapoi [i ceva peste, hai
s-o l`s`m a[a, bine?“
Perianu i-a r`spuns: „vom
vedea ce hot`r`[te justi]ia“.
La intrarea în ]ar` pe la
vama Turnu-Arad, Perianu a
depus o plângere la Poli]ie. Articolele 4, 5 [i 6 din Codul Penal îndrept`]esc autorit`]ile române s` cerceteze astfel de cazuri. Perianu are încredere în
justi]ia român`. {i noi la fel.
Vom reveni cu alte dezv`luiri senza]ionale.

I-au urcat din nou în microbuz, escortându-i cu cele dou`
BMW-uri, ducându-i pe un
câmp. Aici i-au întins din nou pe
p`mânt, administrându-le o b`taie sor` cu moartea, în timp ce
unul dintre tâlhari ]inea a]intit
pistolul-mitralier` asupra lor.
Au fost obliga]i s` scoat`
banii [i bijuteriile pe care le
aveau asupra lor.

„E corect
ce ai fãcut,
domnule Viorel?“

Ioan Cre]u
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anchetq

Omar
Hayssam,
omul
spionajului
sirian
Inunda]iile, alegerile anticipate, iner]ia justi]iei române
au fost problemele care au ocupat primele pagini ale ziarelor
în ultimile s`pt`mâni. Nu mai
vorbe[te aproape nimeni despre ciudata r`pire a celor trei
ziari[ti români din Irak. Arestarea lui Hayssam la Bucure[ti [i
a complicelui s`u Munaf la
Bagdad pare a fi l`murit pe deplin lucrurile din punct de vedere al autorit`]ilor. Din când în
când, Ohanesian, jurnalistul de
la România Liber`, rupe t`cerea [i accept` s` apar` la câte o
dezbatere televizat`, promi]ând
c` va întreprinde el o anchet`
paralel` (cu cine?), de natur` a
dezlega enigma r`pirii din
Bagdad. La un moment dat
pre[edintele B`sescu, exasperat
de vedetismul lui Marie Jeanne
[i al lui Ohanesian a sugerat c`
cei doi pun în circula]ie dezinform`ri, iar ziaristul de la
România Liber` ar fi în leg`tur` cu un ofi]er din Serviciul
de Informa]ii Externe, care îi
scrie partitura de pe care jurnalistul cânt`.

Iniþiativã personalã
sau executarea
unui ordin?
Pe m`sur` ce vom reu[i s`
depist`m anumite elemente de
interes pentru opinia public`
privind dosarul r`pirii celor trei
ziari[ti, nu vom ezita s` le public`m în s`pt`mânalul nostru.
Omar Hayssam este, conform

datelor [i informa]iilor de care
dispunem, nu doar omul afacerilor tenebroase, al rela]iilor
dubioase, ci [i un agent al spionajului sirian. Nu [tim dac`
r`pirea jurnali[tilor a reprezentat o ini]iativ` proprie a lui
Hayssam sau executarea unui
ordin în cadrul unei ac]iuni
complexe ini]iat` de spionajul
sirian, dar în cercurile serviciilor secrete române[ti nu exist`
nici un dubiu c` omul de afaceri a fost un agent de influen]`
al serviciului special din Damasc.
În ceea ce prive[te misiunile pe care Hayssam le-a îndeplinit în România, men]io-

n`m controlul mediului de afaceri libanez (s` nu uit`m c`
Libanul a fost ca [i ocupat de
Siria), p`trunderea cercurilor
politice, infiltrarea, recrutarea
sau exploatarea „în orb“ a mediilor de pres`.

Presa „arabã“
Marie Jeanne Ion s-a prezentat ca o rela]ie întâmpl`toare
a lui Hayssam. Evident, domni[oara ascunde ceva, [i nu ne
referim la via]a ei particular`.

Înc` de acum 4-5 ani, Marie
Jeanne a fost recrutat` de Hayssam sau de al]i membri ai comunit`]ii siriene pentru a publica materiale favorabile la postul „Prima TV“. Ini]ial era pl`tit` cu 200-300 de dolari lunar,
dup` care „salariul“ se pare c`
i-a fost m`rit considerabil.
În afara leg`turilor cu ziarista Marie Jeanne, Hayssam a
mai încercat un joc de pres` relativ interesant. Fiind în combina]ie cu cercurile din PSD, a
intrat în leg`tur` cu fostul consilier al lui Dan Matei Agaton,
Marius Stoian, care a gestionat
faimosul proiect Dracula Park.
Marius Stoian a lansat, sub patronajul lui Florin C`linescu,
un cotidian numit „{tirea zilei“,
unde Hayssam de]inea cel pu]in 30% din ac]iuni.
În fine, prin complicele s`u
Munaf, Hayssam era în leg`tur`
cu ziaristul Mihnea Petru Pârvu,
corespondent al ziarelor România Liber` [i Evenimentul Zilei.
Pârvu i l-a prezentat lui Munaf
pe Ovidiu Ohanesian, ca un

ziarist de perspectiv`, specialist
în domeniul serviciilor secrete.
Amintim c` înainte de a pleca la
Bagdad, Ohanesian a publicat
un articol cel pu]in curios despre Serviciul de Informa]ii Externe, sugerând c` ar fi în continuare infiltrate de KGB.

Hayssam la Cotroceni
Prin intermediul lui Mihnea
Petre Pârvu, Munaf [i Hayssam
l-au cooptat pe fostul ofi]er SRI
Vasile Ionel, dintr-un jude] din
nord-vestul ]`rii. Atunci când a
înscenat r`pirea ziari[tilor, Hayssam nu a urm`rit s` fug` din ]ar`,
dup` cum s-au lansat anumite
versiuni. Planul lui Hayssam era
de a se face util noii puteri de la
Bucure[ti [i de a penetra cercurile de la Palatul Cotroceni. Vizita fulger a ministrului de Externe Ungureanu, la Damasc, în
timpul crizei ostaticilor, demonstreaz` c` serviciile secrete române[ti au reu[it s` citeasc` cum
se cuvine jocul spionajului sirian
demontând re]eaua Hayssam.
George Dora
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top secret

Agenþii noºtri ilegali – Adevãraþii 007 (II)
Dup` toate aceste verific`ri, care durau uneori câ]iva
ani, se trecea la analiza situa]iei
operative de ini]iere. Analiza
viza câmpul opera]ional de
acceptare sau respingere a viitorului candidat în grupa ilegalilor. Era doar o faz` de
„gr`dini]`“, c`ci de aici [i pân`
la preg`tirea sa complex` ilegalul mai avea numeroase
obstacole de ordin „profesional“, moral, de perspicacitate,
preg`tire fizic`, sociabilitate,
tenacitate, loialitate, sinceritate
[i chiar de patriotism.

Primul contact
Viitorul candidat era apoi
contactat, printr-o legend` bine
pus` la punct, care avea în
componen]a ei [i o variant` de
retragere din partea ofi]erului
desemnat în acest sens. Se
întocmea un plan de contactare,
în care trebuiau men]ionate
toate verific`rile întreprinse în
caz, elementele esen]iale rezultate, pe categorii de probleme [i
o scurt` caracterizare a viitorului candidat (date despre rude,
prieteni, calit`]ile [i viciile candidatului, rezultate la înv`]`tur`
[i cele ulterioare de la locul de
munc`, nivelul de inteligen]`,
starea emo]ional` etc.)
În final, ofi]erul instructor
prezenta [efilor s`i o variant`
de contactare, în care se men]ionau: locul [i data contact`rii,
problemele care urmau s` fie
discutate, variantele de contactare [i de retragere, în situa]ia în
care candidatul ar fi refuzat
orice contact viitor cu instruc-

torul. Prima întâlnire cu viitorul
ilegal era de fapt un contact de
cunoa[tere direct`, fizic`, dintre ofi]erul instructor [i ilegal,
contact care-i permitea ofi]erului instructor s` verifice o parte
dintre informa]iile culese pân`
atunci din alte surse [i mijloacele informativ-operative folosite prin alte organe ale serviciilor secrete. Ofi]erul instructor
urm`rea s` puncteze de fapt datele de verificare primite indirect din alte surse. Se poate
spune c` se urm`rea suprapunerea unei fotografii cu autorul
ei. Via]a [i experien]a au dovedit c` primul contact dintre
ofi]erul instructor [i viitorul ilegal avea o importan]` crucial`.
Ea putea s` pun` definitiv amprenta pentru un viitor destin al
viitorului ilegal, pentru o prietenie infinit` dintre doi oameni care urmau s` defineasc`
[i s` duc` la bun sfâr[it o misiune sau s` aib` un final scurt cu
un simplu „Bun r`mas“.
Întâlnirea dintre cei doi
putea s` aib` loc oriunde:
într-un parc, un restaurant, la o
ceremonie, la pescuit, la vân`toare, pe un teren sportiv.

O ºansã în viaþã
Pentru ofi]erul-instructor
totul era de la început cunoscut,
[tia ce urm`re[te [i cum s` precedeze. Pentru viitorul ilegal
era ceva „întâmpl`tor“ [i „neprev`zut“. Totul trebuia s`
par`, îns`, natural [i, de cele
mai multe ori, o coinciden]`.
Ofi]erul instructor [tia de la început cine era cel pe care urma

s`-l întâlneasc` [i cam tot ce
]inea de persoana lui, a familiei,
prietenii, rudele, pasiunile [i
viciile, sl`biciunile, identitatea
sa real`. Candidatul [tia doar c`
cineva vrea s`-l cunoasc`, f`r`
s` cunoasc` îns` motivul adev`rat [i identitatea ofi]erului.
Dac` întâlnirea dintre cei doi
e[ua, candidatul n-ar fi [tiut
niciodat` adev`rul despre acel
moment, în care destinul s`u
putea fi schimbat pentru totdeauna doar datorit` unei simple simpatii sau antipatii.
Au fost numeroase cazuri
în care asemenea întâlniri au
e[uat sau s-au transformat într-o
prietenie puternic` [i etern`
numai pentru c` cei doi s-au
în]eles doar din priviri, doar din
pasiuni comune sau dintr-un
destin comun.
În majoritatea cazurilor,
toate aceste prime contacte au
avut un final pozitiv. Orice e[ec
însemna pentru ofi]erul instructor o bil` neagr`, primit` pentru
incompeten]`, pentru verific`ri
incomplete, pentru o superficial` analiz` a datelor personale
de cunoa[tere a viitorului ilegal,
a datelor [i verific`rilor primite
de la organele de investiga]ii din
teritoriu, a celor culese din
tehnica operativ`, a perspicacit`]ii sale în punctarea unui viitor
ilegal. Un ofi]er instructor cu
experien]` gre[ea foarte rar, iar
flerul s`u nu-l p`c`lea niciodat`
în alegerea celui mai bun cal de
curs` din competi]ia la care participa. Vom reveni.
Sorin V.
Teodorescu
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Primarul penal-Vale Paul

(II)

Dup` 1990, România a
intrat cu curaj în Democra]ie, a
intrat cu curaj într-o nou` er`,
pe care tot poporul a visat-o de
mai multe secole [i genera]ii [i
pentru care zeci de mii de români [i-au v`rsat sângele pe
altarul sacrificiului na]ional.
Dup` 1990, oamenii au visat s`
fie reprezenta]i în forumul democra]iei de cei mai cinsti]i [i
mai demni dintre Ale[ii S`i.
Primarii ale[i în comune, la
nivelul celulelor de baz` ale democra]iei na]ionale sunt primii
dintre cei care ar trebui s` fie
campionii demnit`]ii, ai purit`]ii
profesionale, ai cinstei [i corectitudinii civice, ai exemplului
pozitiv pentru cei care de secole
[i milenii au fost truditorii gliei,
cei care au produs pâinea ]`rii –
]`ranii no[tri, harnici ca albinele,
mereu obidi]i [i neglija]i, mereu
uita]i de la premierele mondene,
de la dineuri [i s`rb`tori date
doar în cinstea celor mari, de la
întruniri de tain` doar cu marii
guvernan]i. Pe întreg teritoriul
]`rii, comuna a fost întotdeauna
Stupul demografic [i al h`rniciei, iar locuitorii ei au fost albinele care au produs [i produc
mierea na]iunii.

Trântorul,
în locul Reginei
Primarii comunali au ]inut
întotdeauna locul reginelor [i nu
al trântorilor. În comuna Stoene[ti se pare c` s-au schimbat
rolurile [i c` trântorul a luat
locul Reginei, pentru c` un primar penal ca V`le Paul nu mai
poate reprezenta o comunitate
de oameni care a crezut c` alege
un om cinstit, demn, harnic,
credincios aleg`torilor, [i nu un
ins care încalc` legile ]`rii ca
orice infractor de rând, care fur`
g`inile vecinului sau îi omoar`
capra doar pentru c` a dat mai
mult lapte decât a lui, un individ
care încearc` s`-[i rezolve doar
problemele personale. Actualul
primar din Stoene[ti a dovedit
prin faptele sale c` nu mai

reprezint` interesele comunit`]ii locale, c` [i-a folosit prerogativele func]iei cu care legea
l-a investit doar a-[i rezolva interesele personale [i familiare
sau ale anturajului de grup.
În num`rul anterior al
ziarului nostru v-am prezentat
doar câteva dintre rezultatele
controlului Prefecturii jude]ului
Olt, câteva aspecte din care reie[ea clar c` primarul V`le Paul
a nesocotit [i a înc`lcat grav
legile ]`rii, a abuzat de func]ia
[i prerogativele cu care a fost
investit prin votul aleg`torilor
[i a comis fapte pentru care legea penal` îl poate sanc]iona
drastic, cu condi]ia ca ea s` fie
aplicat` de cei competen]i. Comisia trimis` în control de prefectul jude]ului Olt, Popescu

Octavian, a constatat aspectele
de ordin penal, dar nu are competen]a necesar` s` deschid` un
dosar penal. De aici [i pân` la
a-l pedepsi penal pe V`le Paul
mai sunt pa[i de f`cut.
De aici în colo ar trebui s`
intervin` organele de poli]ie, de
procuratur` [i apoi Justi]ia, care
va trebui s`-[i spun` ultimul
cuvânt: Vinovat sau Nevinovat.
Dup` simptomele controlului,
verdictul ar trebui s` fie doar
unul singur: Vinovat, dar c`ile
domnului sunt multe [i necunoscute. S-au mai v`zut cazuri.

Primarul-mafiot
Oricum, un grup de cet`]eni din comuna Stoene[ti se
pare c` sunt foarte hot`râ]i s`
demonstreze, cu probe, c` pri-

marul lor nu este cel care p`rea
[i promitea înainte de alegeri.
Ei afirm` c` V`le Paul a gre[it,
c` a falsificat acte [i a uzat de
ele, c` a m`sluit registrele contabile, c` a înc`rcat [i supraevaluat cheltuielile la investi]iile
locale, c` nu a ]inut cont de dolean]ele cet`]enilor care l-au
ales, c` [i-a însu[it bani din diverse opera]iuni finaciare locale sau din opera]iunile de vânzarea unor active ale prim`riei,
bani cu care [i-a cump`rat un

autoturism Cielo pentru uzul
personal [i câte un apartament
pe numele copiilor (în Bucure[ti [i în provincie). Cet`]enii
îl acuz` în prezent pe primarul
V`le Paul [i pentru rela]iile neprincipiale cu mafia local`, cu
rromii din comun`, c`rora le
acoper` unele infrac]iuni [i de
la care prime[te periodic mit`
sau alte aten]ii [i servicii. Cet`]enii se mai plâng de modul
cum se folosesc banii destina]i
de Legea 416, pe care primarul

nu-i d` la timp celor care sunt
îndrept`]i]i s`-i primeasc`. Motivul, sus]in ei, este unul singur.
Primarul îi depune la banc`, îi
]ine un timp s` fac` pui apoi î[i
însuse[te dobânda.
În num`rul viitor al revistei vom prezenta [i alte abuzuri
ale primarului V`le Paul [i con]inutul dosarului 151/A/ 1995
al Cur]ii de Apel Craiova.
Departamentul
Investiga]ii

S.C. BLACK STARS
Mãcelãrie arãbeascã
Produse
proaspete
din vit`,
oaie, pui
Paul V`le, primarul din Stoene[ti

Calea Mo[ilor nr. 294
tel.: 621.69.22
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Croitorie cu a]q albq

Primarul Inimãroiu, sub tirul mafiei

„Domnule Prim Procuror,
Subsemnata Liga Democratic` pentru Dreptate [i Adev`r, cu sediul în Bucure[ti, Strada
Ni]u Vasile nr. 4, sector 4, v`
sesiz`m urm`toarele aspecte în
vederea efectu`rii de cercet`ri
[i tragerii la r`spundere penal`
a celor vinova]i: În cursul anului 2004, Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 550/2002 din
cadrul Consiliului Local al Sectorului 4 Bucure[ti, prin înc`lcarea legisla]iei în materie, a
procedat la vânzarea abuziv` a
Târgului Aleea cu Castani c`tre
societatea comercial` care concesionase acest obiectiv, fiind
înc`lcate cu acest prilej criteriile [i condi]iile prev`zute de

Legea nr. 550/2002 pentru vânzarea spa]iilor comerciale proprietate public`... Preciz`m c`
respectiva Comisie era condus`
de dl Neagu Alexandru – Director adjunct la SC ADPP
Sector 4 SA.
V` solicit`m s` dispune]i
efectuarea cercet`rilor necesare
pentru a stopa aceste acte abuzive întocmite de Administra]ia
Local` a Sectorului 4 Bucure[ti.
Semneaz`: Condea Adrian“.
Sesizarea era adresat`
Domnului Prim Procuror al
Parchetului de pe lâng` Judec`toria Sect. 4 Bucure[ti, la data
de 10.08.2004 [i a fost înregistrat` la data de 27.10.2004 sub
nr. 10951/P/2004.

„Mafia Luþu“
Ea venea din partea unei
Ligi inexistente, întrucât la
adresa indicat`, respectiv Str.
Ni]u Vasile nr. 4, nu exist` nici
o lig`, fie ea democratic`, fie
nedemocratic`. Pe terenul respectiv exist` într-adev`r un vid
demografic, dar nu o lig` democratic`. Terenul este viran,
plin de ierburi [i gunoaie, vorba
lui Arghezi. {i totu[i, de pe
acest teren „democratic“ Procuratura Sectorului 4 s-a „autosesizat“ în efectuarea unor cercet`ri la fel de „democratice“,
c`ci de pe acela[i teren au mai
urmat alte trei sesiz`ri, la intervale scurte de timp, pentru a în-

t`ri parc` gravitatea [i nuan]a
pericolului social al faptelor
manifestat pentru societatea româneasc` postdecembrist`.
Toate sesiz`rile se refereau
la acelea[i aspecte de a[a-zise
„abuzuri“ la aplicarea Legi nr.
550/2002, lege pe care, dup`
cum ve]i vedea în rândurile ce
urmeaz`, se pare c` nu cunosc,
sau se fac c` nu cunosc nici cei
care au sesizat fictiv, nici expertul în materie angrenat, dar, ce
este [i mai grav, nici procurorul
desemnat s` efectueze cercet`rile, respectiv dl procuror Vasile Marius-Nicu. Dar cum democra]ia este un costum la
patru ace, frumos, impecabil [i
elegant cusut dup` standarde de
catalog, de ce s` nu-l croim [i
dup` alte standarde, la comanda clientului?
A[a a început croiala costumului din dosarul penal
10.951/P/2004, un dosar instrumentat f`r` anchet` poli]ieneasc`, întrucât procurorul Marius Vasile are „autosesizare“, o
autosesizare superficial` [i nejustificat` din punct de vedere
legal [i în spatele c`reia se ascund interesele meschine ale
mafiei pie]elor din sectorul 4,
altfel spus: mafia Lu]u, fostul
primar al sectorului 4, un personaj de istorie penal`, condamnarea lui la 3 ani închisoare
de c`tre Înalta Curte de Casa]ie
[i Justi]ie justificând de altfel
tot jocul de culise [i toat` mascarada judiciar` din prezenta
faz` de cercetare penal`. Cine

sunt cei care au comandat costumul penal [i cine este croitorul este u[or de sesizat: mafia [i
protectorul ei. Cine sunt cei
care ar urma s` îmbrace costumul este la fel de simplu de
în]eles: cei care i-au deposedat
democratic pe cei vechi de prerogative de pe urma c`rora s-au
îmbuibat peste orice m`sur`.

„Þi-am demonstrat
cã putem sã-þi facem
dosar penal!“
A[a este avertizat zilnic,
prin mesaje de amenin]are [i
SMS-uri, actualul primar al
Sectorului 4 – Adrian Inim`roiu, c`ci el este ]inta acestui
joc murdar de culise, un joc
condus de un arbitru cu un trist
renume, un arbitru de cercetare
penal` cunoscut în înscen`ri de
dosare penale pentru cei care
pi[c` sau deranjeaz` direct mafia veche sau pe cea prezent`
înc`, un arbitru care are impresia c` nu d` nim`nui socoteal`
[i poate face orice cu libertatea
celor proteja]i de lege, pân` la
proba contrarie. În dosarul Inim`roiu mai sunt îns` [i al]i patru învinui]i, la fel de nevinova]i [i la fel de tracasa]i pentru
declara]ii peste declara]ii nejustificate [i probe contraf`cute.
Tot teatrul tragicomic penal a început la sfâr[itul lui
2004, când a fost deschis dosarul penal nr. 10951/P/2004
împotriva a cinci învinui]i: Alexandru Dan Neagu – pre[edintele comisiei pentru vânzarea

spa]iilor comerciale din Prim`ria Sectorului 4, Adrian Inim`roiu – membru, Mariara Stan –
membru, Mircea Andrei –
membru [i Valentin Apostol –
în calitate de vânz`tor.
Procurorul Marius Vasile
îl acuz` pe Inim`roiu [i ceilal]i
patru învinui]i de abuz în serviciu, pentru motivul c` au înc`lcat, chipurile, prevederile Legii
nr. 550/2002 privind vânzarea
unor spa]ii comerciale în favoarea SC Bijuteria SA din Bucure[ti, vânzare care, chipurile,
s-ar fi f`cut în asemenea manier` încât a prejudiciat statul
cu suma de 102.000 de euro.
Ca s` justifice abuzul cu probe
scrise [i s` poat` întocmi
rechizitoriul, procurorul Marius
Vasile a numit în acest scop [i
un expert, în persoana lui
Pârvulescu Constantin, un b`trân de 77 de ani, un ramolit cu
lumânarea în buzunar, dispus
s` execute orice ordin pentru
a-[i mai strânge un ban pentru
un ultim concediu de adio.
Expertiza urma s` stabileasc`
dac` cu prilejul negocierilor [i
stabilirii pre]ului real de vânzare cu SC Bijuteria SA, a
Târgului Aleea Castanilor,
Comisia Sectorului 4 a dedus în
mod corect valoarea spa]iului
comercial în conformitate cu
dispozi]iile Legii 550/2002 [i a
complet`rilor la aceasta. În
cazul în care se constata c`
deducerea investi]iilor efectuate de SC Bijuteria SA
s-a efectuat cu înc`lcarea dis-
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pozi]iilor legale, se va preciza
cuantumul investi]iilor deduse
nejustificat din valoarea spa]iului comercial stabilit` prin Raportul de Evaluare. La baza întocmirii acestui raport de expertiz` au stat, dup` declara]iile lui Constantin Pârvulescu,
documentele puse la dispozi]ie de procuror (care au fost
oare acestea?) [i raportul de
evaluare întocmit de SC
MAGO CONSULTING SRL
din Bucure[ti.

Cobai penal
Din modul în care a efectuat verific`rile în documentele
puse la dispozi]ie, rezult` foarte
clar c` expertul Pârvulescu Constantin a fost doar cobai penal,
pus s` joace dup` melodia celor
care l-au teleghidat [i i-au cântat, c`ci expertiza sa pare s` fie o
telenovel` comic` [i ireal` scoas` de pe calculatorul erorilor judiciare. Expertul Constantin
Pârvulescu a înc`lcat, la comand`, cele mai elementare
norme judiciare în materie de
întocmire a unei expertize contabile. Afirm`m acest lucru
întrucât b`trânelul de 77 ani, expert contabil, a avut un lapsus, a
uitat c` potrivit Normelor nr.
35/2000 ale CECCAR (Corpul
de Control al Exper]ilor din
România) privind efectuarea
unei expertize contabile, expertul desemnat avea obliga]ia profesional` de a se prezenta la cele
dou` unit`]i la care se face
referire în dosar pentru verific`ri
în eviden]a contabil`. Aceast`
cras` neglijen]` profesional` [i
grav` abatere judiciar` reiese
din raportul s`u de expertiz`,
unde nu se face trimitere la nici
un document contabil de la cele
dou` unit`]i [i nu se anexeaz`
nici un act contabil care s` probeze concluzia expertului.
S-a gândit oare acest penibil expert la consecin]ele juridice pe care urmau s` le aib` con-

cluziile sale eronate? Oare [i-a
dat m`car o secund` seama cât
de manipulat era în mâinile
unui [i mai grozav expert în circul judiciar al înscen`rilor? Cât
de sub]ire [i fragil` este uneori
a]a drept`]ii în acul unul croitor
circar!

Conform legii
„Dosarul în care sunt implicat este plin de abuzuri procedurale [i a fost întocmit la foc
automat, deoarece alte dosare
ale Sectorului 4 sunt solu]ionate cu viteza melcului. Sunt
acuzat pentru c` nu am vrut s`
cad la pace cu mafia din sector“
afirm` primarul Inim`roiu. „Înstr`inarea spa]iului comercial
din Aleea Castanilor de c`tre
Prim`rie s-a f`cut cu respectarea
prevederilor legale. Atribu]iile
comisiei, din care am f`cut parte
pentru vânzarea spa]iilor comerciale s-a limitat la evaluarea
acestora, nu [i la vânzarea lor“ a
confirmat primarul. Într-adev`r,
Comisia din care a f`cut parte
Adrian Inim`roiu a stabilit doar
un pre] minim de negociere în
baza unui raport existent de
evaluare al unei firme angajate
prin licita]ie public`, respectiv
firma SC MAGO CONSULTING, dar care nu era abilitat`
s` interpreteze acest raport [i
nici s` înstr`ineze bunurile.
Acela[i adev`r de necontestat
reiese [i din opinia separat` a
celorlal]i doi exper]i consilieri
parte – Cernat Petre-Mihai [i
{tefan Nicolae, în acela[i dosar
penal nr. 10.951/P/2004, care
contest` cu probe zdrobitoare
opinia expertului Constantin
Pârvulescu. Potrivit opiniei
acestora, raportul de evaluare
întocmit de SC MAGO CONSULTING SRL pentru spa]iul
comercial Târgul „Aleea Castanilor“ situat în Bucure[ti, {os.
Olteni]ei nr. 83B, sector 4, este
corect [i obiectiv:
– în contractul de asociere

Marin Lu]u, fostul primar al sectorului 4, un personaj de istorie penal`

în participa]ie nr. 16587/
08.12.1998 încheiat cu SC Bijuteria SA, valoarea de pia]` a
spa]iului Târg „Aleea Castanilor“ a fost evaluat` la valoarea
de 389.700 de euro.
Din aceast` sum`, investi]iile efectuate de SC Bijuteria
SA [i înregistrate în eviden]a
contabil` proprie au fost de
311.360 de euro, în deplin`
proprietate ([i confirmate [i de
Prim`rie), investi]ii identificate
în bunuri distincte care nu erau
încorporate în valoarea bunurilor Prim`riei, care reprezenta
statul.
– când cele dou` p`r]i au
reziliat contractul de asociere,
potrivit clauzelor contractuale,
fiecare a r`mas cu bunurile din
proprietate. Legea nr. 55/2002

nu se refer` la bunurile realizate
de SC Bijuteria SA, ca asociat,
ci la cele ale Prim`riei. În
condi]iile Legii 550/2002, evaluatorul a stabilit corect pre]ul
minim de vânzare a spa]iului
comercial la suma de 143.265
de euro, plecând de la valoarea
de pia]` a acestuia, de 389.700
de euro (care includeau [i bunurile SC Bijuteria SA, de
311.360 de euro). De[i vânzarea s-a f`cut la suma de
153.000 de euro, Legea 550/
2002 ar fi fost îns` respectat`,
chiar [i în situa]ia în care vânzarea s-ar fi f`cut la suma de
43.265 de euro. La art. 19, legea men]ioneaz`, într-adev`r,
c` în situa]ia unei rezilieri, valoarea investi]iilor deduse nu
poate dep`[i jum`tate din va-

loarea stabilit` prin raportul de
evaluare. Da, dar legea se refer` la bunurile aflate în administrarea Prim`riei nu [i la cele
de]inute de asociat. Legea se
refer` la investi]iile chiria[ului
\nglobate \n bunurile vânz`torului [i nu la bunurile sale mobile (construc]ii demontabile,
vitrine frigorifice, calculatoare
etc.). Unde s-a înc`lcat legea [i
cine a înc`lcat-o? Cei care au
evaluat bunurile? Cei care au
negociat? Cei care au vândut?
Toate cele trei întreb`ri au
un singur r`spuns: Nimeni sau
Negativ.

„N-o sã mã dau bãtut“
Totul a fost legal, cheia dosarului penal nr. 10.951/2004
este simpl`: nu cei care se ap`r`

au înc`lcat legea, ci cei care acuz`, [i care folosesc acelea[i practici mo[tenite din vechiul regim,
când multe din dosare erau scenarii pentru intimidarea unor lideri democra]i, scenarii f`r` probe sau cu probe dictate de secretarul de partid, când totul era
comandat, iar principiul de nevinov`]ie era doar o speran]` iluzorie. La Procuratura Sectorului
4 se pare c` bordura legii a fost
inundat` de interese personale,
individuale sau de grup.
„N-o s` m` dau b`tut“,
afirm` cu curaj primarul Adrian
Inim`roiu. Noi îi d`m dreptate,
dar nu-i suficient, c`ci n-ar trebui s` fim singurii. Vom reveni
cu am`nunte în num`rul viitor.
Departamentul
Investiga]ii

Declara]iile de la care s-a plecat \n cazul primarului Adrian Inim`roiu
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Afacerile necurate ale ºefilor
Serviciului de Telecomunicaþii Speciale
Implicare
în activitãþi ilegale:

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
1. În cadrul contractului LGV-97 (sediul direc]ii tehnice, în derularea creditului extern de
tehnico-administrativ al STS) este coordonatorul 55 milioane de dolari, sens în care:
direct al investi]iei însu[indu-[i al`turi de cele- – este de acord cu modalitatea de achizi]ie
lalte cadre din conducerea STS cea mai mare
(negociere cu o singur` surs`) [i este parte la
parte a comisionului [i a lucr`rilor prestate de
comisionul de 15% din 15 milioane de dolari
AEDIFICIA CARPA}I în valoare de zeci de mii
încredin]a]i firmei NORTEL NETWORK
de euro anual, cu ajutorul c`rora a realizat:
furnizoare de echipament de comunica]ii tele– [i-a mobilat [i dotat la nivel de lux apartamenfonice, afacerea derulându-se prin firmele
tul din Bucure[ti, Bd. N.Titulescu nr. 39,
masonului Costel Iancu [i prin FELIX TELEBl. 12, Sc. B, Ap. 87, sector 1, precum [i garCOM;
soniera fiicei;
– înc`lcând legisla]ia achizi]iilor precum [i desti– [i-a cump`rat dou` autoturisme noi, un
na]ia creditului extern acordat prin HGR
Wolksvagen Bora [i un Cielo. Dispune de mari
1227/2000 este de acord, împreun` cu T`nase,
sume de bani [i-[i
Mihalache [i Grumaz,
petrece concediile
cu achizi]ionarea a 39
în str`in`tate;
de autovehicule de
Tudosie Ion
– completeaz` cu moteren în valoare de
Adjunct economic al directorului
Serviciului de
bilier [i dot`ri de lux
90.000 de euro/bucaTelecomunica]ii Speciale
vila de la Breaza,
t`, plus câte 30.000 de
Str. Bucegi nr. 41;
euro pentru fiecare
Activitate profesional`:
– cump`r` teren [i în
complet de lucru care
1973-1990 economist în cadrul CSP;
doi ani ridic` o vil`
s` fie încredin]ate
1990-1994 economist în cadrul
P+1, estimat` la cel
spre realizare ca
MEF;
pu]in 300.000 de
autospeciale firmei
1994-2001 economist la Curtea de
euro, în Bucure[ti,
IEMI SA. Men]ion`m
Conturi;
Str. Lainici nr. 28,
c` cele 39 autotu26.04.2001 numit ilegal adjunct ecosector 1 (vila este
risme de teren tip
nomic al directorului STS
pe numele socrilor);
CHEVROLETE
prin înc`lcarea grosolan`
– se ocup` personal
TAHOE s-au impora Legii 80/1995 statutul
de dotarea cu mobitat direct din SUA de
cadrelor militare, f`r` s`
lier, birotic`, aparala firma INTERNAaib` cele mai elementare
te de aer condi]ionat
TIONAL SPECIALno]iuni [i preg`tirea neceetc. a sediului cenTY TRADING Inc.,
sar` în domeniul logisticii
tral a STS primind
au motoare de 6.000
militare [i f`r` s` fi îndede la firmele implicm3 [i consum de
plinit vreodat` o func]ie
cate cele mai mari
de conducere.
peste 20 litri/100 km,
comisioane pe care
f`r` a avea asigurat
le impune [i le cere
service-ul în ]ar` (cea
f`r` ru[ine. Spre exemplu, pentru finalizarea
mai apropiat` reprezentan]` este în Austria);
unei etape de lucr`ri la sediul central numai în – în cadrul aceluia[i credit, înc`lcând legisla]ia
2004 a pretins [i a primit de la patronul AEDIachizi]iilor, precum [i destina]ia creditului este
FICIA CARPA}I peste 30.000 de euro. De
de acord cu cump`rarea a sute de echipamente
asemenea, pentru dotarea celor patru birouri
de calcul [i aplica]ii informatice la pre]uri de
ale conducerii STS, precum [i pentru amenatrei ori mai scumpe decât pre]ul pie]ii (circa
jarea unei buc`t`rii [i a poligonului în valoare
3.500 euro/complet). De men]ionat c` echipade peste 130 miliarde lei, împreun` cu U]`
mente de calcul [i aplica]iile informatice sunt
Florin, primesc comisioane grandioase.
dep`[ite tehnologic [i neactuale. Ca [i în cele2. Prin rela]ia sa de fin cu Dumitru Iliescu
lalte cazuri este p`rta[ la comisionul încasat
este principalul artizan al inducerii în eroare a
împreun` cu directorul, ceilal]i adjunc]i [i MarGuvernulu României [i a CSAT în leg`tur` cu
cel Opri[ care s-a ocupat nemijlocit de derusistarea lucr`rilor la Centrul de Preg`tire Va]a de
larea contractului prin firmele UTI, OMNIJos, jude]ul Hunedoara, cu urm`toarele conLOGIC, COMPUTERLAND.
secin]e:
4. Este de acord cu T`nase, ceilal]i adjunc]i,
– priveaz` STS de realizarea unui centru de precum [i cu [efii direc]iilor tehnice, respectiv
preg`tire extrem de necesar [i p`gube[te bu- L`z`rean, Pas`re [i Opri[ s` pun` la dispozi]ia
getul institu]iei cu circa 100 miliarde de lei, unor firme particulare (ACCES NET, APLEN
sum` folosit` pentru închiderea lucr`rilor [i ROSE INTERNATIONAL, DANUBIUS etc.)
ecologizarea zonei în Comuna Va]a de Jos, infrastructura re]elelor de telecomunica]ii spejude]ul Hunedoara;
ciale, precum [i spa]iile tehnice necesare pentru
– achizi]ioneaz` în 2003 o ruin` de cazarm` din prestarea de servicii c`tre diverse institu]ii publice
fondul MApN, pentru a[a-zisa „realizare a unui (ANV, CNSAS, SRR etc.) sau societ`]i comercentru de preg`tire STS“ stabilind o valoare ciale (Aeroportul OTOPENI, PETROM, ROcontractual` de peste 200 miliarde de lei. În MATSA). Aceste firme deconteaz` STS cheltucirca un an [i jum`tate s-au cheltuit numai pe ieli de zeci de miliarde lunar, devalizând bugetul
lucr`ri de demolare peste 30 miliarde de lei f`r` institu]iei în timp ce comisioanele se împart între
m`car s` fie început` realizarea centrului;
cei men]iona]i mai sus. Activitatea contravine fla– în realitate, banii s-au dus în buzunarele lui grant Legii 92/1996, precum [i principiilor conT`nase Tudor [i Tudosie Ion pentru finisarea curen]ei loiale fa]` de ROMTELECOM (acord`
vilelor de la Breaza, precum [i pe construirea STS facilit`]i de 50% fa]` de tarifele practicate).
unei vile în Bu[teni, Str. 30 Decembrie nr. 26,
5. Ca [i celelalte cadre din conducerea STS
pentru Grumaz Alexandru.
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 cadrele [i logistica institu]iei, în coordonarea lui U]` Florin, pentru toate lucr`rile de construc]ii, finisare [i mobiliare a celor dou` vile.
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 6.000-8.000 euro/jude] pl`tite de firmele Felix TELECOM [i TELECONSTRUC}IA, împreun` cu directorul [i ceilal]i adjunc]i.
7. Tudosie, împreun` cu Mihalache [i Grumaz sunt de acord cu politica aberant` a directorului STS în domeniul personalului [i a 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 de lei în scopul fraud`rii
acestuia. Tudosie a renun]at total la conducerea, coordonarea [i controlul structurilor din
subordine, pentru care de altfel este incompetent atât sub aspect institu]ional, cât [i profesional, fiind interesat numai de activit`]ile din
care ies bani.

Scurte
consideraþii
În întreaga sa activitate Tudosie Ion, ca orice
om ajuns într-o func]ie înalt` pe care n-o merit`,
se dovede[te incompetent [i mediocru suplinind
preg`tirea profesional` [i competen]a prin arogan]`, duritate [i infatuare. {tiindu-se protejat de
rela]ia sa privilegiat` cu Dumitru Iliescu sfideaz`
pe oricine. Nu se ocup` în nici un fel de conducerea [i coordonarea unit`]ilor din subordine [i nici
de cooperarea institu]iei cu celelalte structuri militare aducând grave prejudicii imaginii [i presta]iei STS în raport cu acestea.
Înc` de când era reprezentant al Cur]ii de
Conturi a înv`]at un singur lucru bine, în care [i
în prezent exceleaz`, [i anume acela de a stoarce
de bani bugetul institu]iei [i pe cei cu care intr` în
rela]ii.
Declara]ia de avere este la fel de mincinoas`
[i ireal` ca [i a colegilor s`i, Tudosie neputând
justifica în nici un fel opulen]a în care tr`ie[te [i
valoarea foarte mare a bunurilor mobile [i imobile acumulate în trei ani.
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Hassan Awdi a pus mâna pe Rodipet
cu complicitatea fostului director
Metoda folositq a fost „cqpu[area“
În ultimele douq numere ale sqptqmânalului „Alerta“ am publicat materiale
privind afacerile dubioase ale omului de afaceri american de origine libanezq
Hassan Awdi. Mergând pe firul afacerilor am descoperit cq acesta
a construit în ultimii cinci ani un pqienjeni[ de firme, în fruntea cqrora
a numit pe fra]ii [i rudele sale.

Contractele corecte
sunt pentru proºti
Un exemplu este edificator. În decembrie 2003 a fost
privatizat Rodipetul, cea mai
puternic` companie de difuzare
a presei din România. Firma
care a devenit ac]ionar majoritar era MAGNAR SYSTEM
COM SRL – Otopeni, Strada
Horia, Clo[ca [i Cri[an nr. 5. La
aceea[i adres` figureaz` cel pu]in [apte alte firme, apar]inând
familiei Awdi.
Ce este suspect, este faptul
c` mai exist` o firm` cam cu
aceea[i denumire, diferen]a
fiind f`cut` de o singur` liter`.
MAGNAR SYSTEM CO a
f`cut obiectul unei anchete în
2000, fiind implicat` în grupul
Miami, ca dealer DIALOG,
având ca obiect importul de telefoane celulare. La semnarea
contractului cu APAPS, firma
MAGNAR SYSTEM COM
SRL – Otopeni s-a angajat s`
nu se implice în editarea de ziare sau reviste. Cu toate acestea,
Awdi este proprietarul revistei
„Femeia“, care un timp s-a dis-

tribuit gratis pe cursele TAROM [i la Aeroportul Otopeni.
Surse credibile ne-au informat c` Awdi a fost în gra]iile
fostei conduceri a Ministerului
Transporturilor.

Rodipet, dator la Awdi
H`]i[ul firmelor lui Awdi
face dificil` o anchet` riguroas`.
Totu[i, am descoperit c` principalul canal prin care se vând cartelele Orange pre-pay este reprezentat de cele 1.700 de chio[curi
Rodipet. Cartelele Orange se
vând prin grupul Miami, din
care face parte Awdi. Pentru a nu
v` plictisi cu am`nunte de ordin
tehnic, vom men]iona c` atacul
lui Awdi asupra Rodipetului a
început mult înainte de privatizare, prin diferite asocieri dubioase între firmele sale [i fosta
societate de stat. Primul contract
depistat de noi a fost semnat între firma lui Awdi, Bueno Corporation, [i Rodipet, în 1997.
Foarte rapid, Rodipetul devine
„dator“ lui Awdi cu suma de
4 milioane de dolari.
În 1998, cu complicitatea
fostului director al Rodipet,

{erban R`dulescu, Awdi, prin
firma SC SUPREMO CORPORATION, încheie un contract
de comercializare a cartelelor
de telefonie mobil`, cu o clauz`
de exclusivitate pentru cartelele
DIALOG. Comisionul acordat de Awdi Rodipetului a fost
de 5-7%, în timp ce pe pia]`
se practica un comision de
10-15%, pentru activit`]i de
acest gen.

Firme „cãpuºã“
Alte firme ale lui Awdi au
încheiat la rândul lor contracte
cu Rodipetul înainte de privatizare. F`r` nici o exep]ie, Rodipetul a contractat datorii fa]` de
toate firmele americano-libanezului.
Ve]i recunoa[te, stima]i cititori, re]eta-tip dup` care s-a
pr`duit întreaga ]ar`. Prin firme
tip cal troian se intr` în rela]ii cu
\ntreprinderea care se \ncearc`
a fi cump`rat`. Prin „c`pu[are“,
institu]ia, de obicei rentabil`
pân` în acel moment, începe s`
acumuleze pierderi [i datorii.
Vine momentul privatiz`rii [i
ce om serios cump`r` o soci-

etate plin` de datorii? Ave]i
r`spunsul. Cel sau cei care sub
masca unor afaceri comerciale

au înglodat-o în datorii. Ne
exprim`m speran]a c` Parchetul va declan[a o anchet` se-

rioas` asupra afacerilor lui
Awdi.
George Dora

Speriat de o posibil` anchet`, Awdi a pus \n vânzare
spa]iile comerciale pe care le-a ob]inut \n condi]ii dubioase
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Fantome ºi umbre murdare
Dac` ar fi s` facem un
clasament real al marilor rechini din lumea interlop` ap`rut` [i dezvoltat` dup` Revolu]ie în România, Omar Hayssam
este de departe unul dintre cei
mai cunoscu]i [i de temut, atât
prin num`rul tunurilor trase în
bugetul statului, prin cel al firmelor reale [i fantom` înregistrate, vândute sau cesionate,
prin sutele de victime din rândul agen]ilor economici locali,
dar mai ales prin numeroasele
leg`turi curate [i necurate la
nivelul partidelor, al celorlalte
institu]ii centrale [i locale ale
statului sau printre agen]ii economici.

Scurt istoric
La numai 42 de ani, împlini]i la data de 1.07.2005,
cet`]eanul sirian Omar Hayssam a ajuns celebru în România
de dup` Revolu]ie, p`strându-[i
un loc frunta[ în topul celor mai
boga]i oameni de afaceri, dar [i
în cel al delicven]ilor cu mult`
experien]` în ]epe de mare calibru, indiferent dac` victimele
erau persoane fizice sau juridice, oameni de afaceri români
sau str`ini, prim`rii, organe de
poli]ie, circumscrip]ii financiare, partide sau oameni politici.
În mod treptat [i cu mult`
abilitate, timp de aproape 10
ani de când se afl` în România
(cu cet`]enie român`), haiducul
Hayssam a strâns suficien]i
bani ca s` ne vând` lemnul din
]ar` sau imense cantit`]i de
]ig`ri, cafea [i b`uturi, autoturisme, tractoare, dar mai ales s`
cumpere, de la produse pân` la
politicieni, ziari[ti sau înal]i
func]ionari din administra]ia
public` sau prefec]i pe care i-a
folosit manipulându-i dup`
bunul plac, pentru a-[i ascunde
fraudele comise, actele financiare întocmite prin fals sau
pentru a exporta valut` la b`nci
str`ine în conturile unor grup`ri
teroriste cunoscute pe toate
continentele, sau, pur [i simplu,
pentru el personal.

Informãri rãmase
în sertare
Activitatea, preocup`rile,
afacerile lui curate [i necurate,
partenerii de afaceri, dar mai
ales rela]iile pe care [i le-a f`cut
de când se afl` în România au
fost bine [i profund cunoscute
de serviciile secrete române[ti,
care l-au monitorizat profesionist [i care, periodic, au întocmit note [i inform`ri bine documentate, pentru mai-marii
demnitari afla]i la putere. Dar,
ce p`cat, c`ci toate aceste inform`ri au r`mas pe undeva prin
sertarele unor institu]ii, fie ele
[i parlamentare, guvernamentale sau chiar de la Pre[edin]ie,

unde un „x“ sau un domn „y“
sau „z“ nu dorea ca marele
public s` afle de intimitatea rela]iilor cu haiducul, nu dorea s`
se afle de afaceri din care partea
leului s`rea în dolari, cu mult
peste unul sau mai multe milioane. Numai a[a se explic`
numeroasele porti]e prin care
Omar Hayssam [i so]ia sa
Omar Adela au ob]inut facilit`]i
financiar-bancare mult râvnite
de al]i oameni de afaceri români sau str`ini, sau pe unde au
eludat legea ori au scos din ]ar`
bunuri [i valori f`r` taxe
vamale [i au recuperat TVA-uri
de sute de miliarde, construindu-[i astfel un adev`rat imperiu. Dar, ca orice imperiu [i cel
al lui Hayssam urmeaz` legea
imperiilor: cade când ajunge la
maxim` dezvoltare, iar dup`
c`dere încep s` i se vad` putregaiul [i igrasia, grotele [i subteranele ascunse sau mai pu]in
ascunse.

Firme „siriene“
Cine nu cunoa[te o parte
din firmele la care Omar Hayssam [i Omar Adela erau asocia]i sau administratori:
– City Center SRL Bucure[ti [i Agro City Center SRL
Bucure[ti, specializate în închirieri de bunuri materiale proprii
sau închiriate, ambele cu filiale
în jude]ele Alba [i Br`ila;
– World Hotels SA Bucure[ti, specializat` în activit`]i de
hoteluri [i restaurante;
– Best City SRL Bucure[ti, cu activit`]i în domeniul
comer]ului cu am`nuntul cu articole [i aparate de uz caznic;
– Florian Haus Prodcom
SRL Bucure[ti, specializat` în
produc]ia de carne;
– Rio Bucovina Distribution SRL Bucure[ti, specializat` în comer]ul cu b`uturi;
– Bucovina Enterprises
SRL Vatra Dornei, având ca
obiect de activitate îmbutelierea apelor minerale;
– Manhattan Fashion SRL
Bucure[ti, specializat` în activitatea de îmbr`c`minte;
– Sagyong Motors România SRL Bucure[ti , specializat`
în comer]ul cu autovehicule;
– Sirom Forest SA Bucure[ti, specializat` în prelucrarea
lemnului.
Cu majoritatea firmelor de
mai sus, Omar Hayssam a reu[it s` p`c`leasc` nu numai institu]iile statului, dar [i pe partenerii de afaceri [i s` strâng`
averi prin tunuri [i ]epe de notorietate.

Un „mic“ tun
Un astfel de tun l-a dat în
1999, când a importat un lot de
40 de autoturisme marca Hyundai Santamo. Autoturismele au

ajuns la Hayssam cu mult cântec. Ele au plecat ini]ial din
Seul c`tre China, dar nu au mai
ajuns la destina]ie, întrucât au
fost declarate furate, firma beneficiar` încasând asigur`rile.
Ulterior, au fost introduse în
România cu seriile modificate
de c`tre o firm` fantom` cu sediul în insulele Virgine Britanice. Importul l-a f`cut un cet`]ean irakian, printr-o firm` înregistrat` în Bucure[ti, care avea
îns` ca obiect de activitate prelucrarea lemnului [i nicidecum
de import-export. Autoturisme-

le au ajuns apoi la Hayssam care
a început s` le vând` la diver[i
beneficiari, majoritatea persoane juridice (SC Pasqall Prod
SRL, SC Omega Press Investment SA, SC Radio Popular
SA, SC RH Press SRL etc.).
Toate firmele cump`r`toare le folosesc [i în prezent, cu
bun`-credin]`, ne[tiind c` autoturismele sunt de provenien]`
dubioas`, iar singura firm` autorizat` s` importe în România
acest tip de ma[in` nu era firma
Island General Trade CO. LTD,
societate OFF-SHORE, din in-

sulele Virgine, ce nu a putut fi
niciodat` identificat`), ci firma
Hyundai Auto România SRL,
care a declarat c` nu cunoa[te
nimic despre acest import-fantom`, ]esut [i organizat deliberat de Omar Hayssam. Autoturismele importate nu au fost
îns` sl`biciunea lui Omar
Hayssam, c`ci cele mai profitabile tunuri le-a dat cu ]ig`ri,
cafea, b`uturi sau cu exporturi
de lemn. {i n-ar fi fost poate
atât de profitabile dac` importurile sau exporturile nu s-ar fi
efectuat prin vama Chitila sau

vama Bor[, unde Omar se bucura de un sprijin efectiv din
partea conducerii, cu care se
pare c` se purta ca un adev`rat
domn. Metodele erau foarte cunoscute: intrau cinci tiruri [i se
înregistra doar unul, iar facturile erau subevaluate de 5-6 ori
[i emise pe numele altor firme,
de[i destinatarul era Hayssam.

Recuperarea de TVA
Urm`torul pas în ]epuirea
organelor fiscale era recuperarea de TVA. Pentru reu[ita
combina]iei, Omar Hayssam
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pe ruinele imperiului Hayssam
recurgea la cesionarea fictiv` a
societ`]ilor sale unor cet`]eni
români sau str`ini, care, dup`
perfectarea actelor la notariat,
solicitau sumele respective
(cuvenite aparent legal) de la
Administra]ia Finan]elor Publice de sectoare. Un exemplu în
acest sens îl constituie cesionarea de c`tre Hayssam a SC
Raul 2000 Impex SRL lui
Baciu Vasile din Bucure[ti,
care i-a schimbat imediat denumirea în „Oltena – 95 Impex“
SRL, dup` care a recuperat taxe
vamale [i comisionul vamal în
valoare de peste 500.000.000
lei. Ce s-ar fi f`cut oare Omar
Hayssam f`r` rela]iile sale la
nivel înalt din Direc]ia General` a V`milor, din Direc]ia de
Supraveghere [i Control Vamal, din Garda Financiar` sau a
celor din Administra]ia Financiar` Bucure[ti, pe care [i-i ]inea aproape de suflet [i de conturile personale? Cum i-ar fi
mers oare afacerile dac` n-ar fi
fost sprijinit din umbr` sau
direct de un Dinu Gheorghe, pe
care l-a sponsorizat cu bani
pentru a ob]ine func]ia de director general al Direc]iei Generale a V`milor, f`r` un Trandafir

Nicolae, func]ionar superior în
cadrul G`rzii Financiare, f`r`
Iconaru Ion, [eful Administra]iei Financiare Sector 1, Grigoru] Ionu] – director în FPS sau
f`r` ajutorul substan]ial dat de
dna Popescu Doina, în prezent
director general a Administra]iei Financiare a municipiului
Bucure[ti? Oare cum [i i-o fi ]inut Omar Hayssam aproape pe
to]i ace[ti func]ionari publici,
pu[i s` vegheze la respectarea
legii financiare, vamale sau s`
strâng` la bugetul statului cât
mai multe taxe [i nu s` le lase
s` se piard` prin robinetul mereu spart al celor din economia
subteran`?

Anturajul creºte
Cei enumera]i mai sus nu
sunt singurii trep`du[i, singurele marionete ale lui Omar
Hayssam. În ultimul timp,
înaintea arest`rii sale în cazul
celor trei ziari[ti, în anturajul
s`u au mai figurat Bogdan
Petrescu (nepotul lui George
P`unescu), Sa[a Marinescu
(patronul firmei Bastos NYC),
Costel Ciuc` (coac]ionar la
firmele Bastos NYC [i Cinta
Bastos), Constantin Tinescu

O mic` parte din imperiul lui Omar Hayssam

Alexandra (asociat` la firma
Tamisa Trading SRL, implicat`
în afacerea ]igareta 2), Altan
Giu {erban (director la SC
Mercur Trading SA), Sbera
Ion, director la Regia Autonom` Sudrel, Pa[cu Constantin [i

Popovici Stefa, ambii de la SC
Mopaf Vrancea SA, R`du]oiu
Bibi, fost director al cazinoului
Hilton etc. Nu-i mai amintim
aici pe Hrebenciuc [i ceilal]i
membri PSD care l-au înscris
pe Omar Hayssam în partid sau

care l-au sprijinit în diversele [i
numeroasele dosare penale întocmite de-a lungul timpului,
dar care nu s-au finalizat niciodat`, nu-i mai amintim pentru
c` sunt foarte cunoscu]i prin
numele lor sonore [i, probabil

Viorel Hrebenciuc [i Dinu Gheorghe, doi dintre cei care au contribuit activ la prosperitatea sirianului

în curând, vor avea aceea[i
soart` ca [i protejatul lor. Vor
ajunge umbre [i fantome pe
ceea ce a mai r`mas din imperiul lui Omar Hayssam.
departamentul
investiga]ii
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tineret
Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

Cu televizorul
înainte sau înapoi
O problemq îndelung studiatq [i comentatq
a fost dacq tinerii sunt influen]a]i în dezvoltare
de ceea ce vqd la televizor sau, mai nou,
de con]inutul jocurilor video. Rqspunsul se cam
[tie: da [i nu prea. Dar ia sq vedem
dacq vreunul dintre tinerii no[tri se recunoa[te
a fi fost influen]at de a[a ceva.
Adrian M. (20 ani, student).
Nu, bineîn]eles. E o modalitate de relaxare [i nu un model
de urmat în via]`. M` refer [i
la filme, [i la jocuri. Recunosc
c` îmi plac foarte mult, mai
ales jocurile violente, f`r` prea
mult creier, dar asta nu înseamn` c` eu nu sunt cel mai
pa[nic om din lume. M` ajut`
s`-mi golesc mintea.

Realitatea lor
Dintre toate scornelile care
fac televiziunea s` fie ceea ce
este – [i nu fac parte din corul
panico[ilor sau morali[tilor
care se plâng tot timpul c` ea,
televiziunea, ne perverte[te
tineretul care altfel ar fi pur,
demn [i preocupat de chestiuni
înalte, exclusiv spirituale – cel
mai tare m` amuz` conceptul
de reality show. Asta înseamn`
c` televiziunea î[i refuz`, formal, bineîn]eles, o mare parte
din esen]a sa [i din ceea ce o
face s` prind` atât de mul]i [i
atât de multe în mreje. Se
înc`p`]âneaz` s` ne spun` c`,
în afara jurnalelor de [tiri [i a
emisiunilor tip talk-show, ea,
s`raca, tot realitate ne prezint`.
Realitate deci ar trebui s`
fie Big Brother (dar ce e mai
pu]in real decât o [leaht` de
oameni închi[i într-o cas` cu
piscin` pe marginea c`reia zac
[i poart` discu]ii adânci? Mie
nu-mi sun` a realitate. Îmi sun`
mai mult a experimente cu
cobai în labirint, adic` ce fac
deja faimo[ii „cercet`tori americani“ [i nu numai cu [oriceii
sau [obolanii aceia dr`gu]i, gr`su]i [i albi, special crescu]i în
acest scop).
Realitate ar trebui s` fie [i
Din dragoste, Surprize [i alte
asemenea chestiuni-sirop (a c`-

ror „realitate“ [i „spontaneitate“ îi cost` pe cei care le concep
[i preg`tesc ore grele de munc`
[i aranjamente atente, c`ci, vorba aceea, nimic nu e mai spontan decât ceea ce a fost îndelung planificat s` par` astfel).
Realitate ar trebui s`
g`sim [i în videoclipurile
„dure“, cu care se mândresc
hip-hoperii români (de tip
BUG Mafia, care spun,
aten]ie!, c` ei sunt
adev`ra]ii purt`tori de
cuvânt ai genera]iei
tinere de cartier, ceea
ce ar fi întru totul
real dac` acest
c a r t i e r
s-ar numi
Harlem [i
Militariul
sau Berceniul ar fi
jungle urbane în care
fiecare

pu[tan poart` în ghiozdan câte
o arm`-dou`, s` fie acolo, c`
cic` via]a e dur`, dar ultima
oar` când am vizitat cartierele
cu pricina via]a era într-adev`r
dur`, dar mai ales din cauza
blocurilor confort trei spre
patru sporit, [i nu luptelor de
gheril` despre care cânt`
reali[tii no[tri). L`sând la o parte discu]ia despre rea-

litate care nu este decât ceea ce
vrea fiecare s` fie (discu]ie interminabil`, potrivit` în cadrul
intim al unei crâ[me la ora când
coco[ii fac ochi [i trâmbi]eaz`
începutul unei noi zile), a[
spune c`, dac` asta e realitatea,
eu pledez pentru evazionism [i
escapism [i prefer s`-mi caut
sc`parea în jurnalele de
[tiri de la ora cinci.

Irina S. (22 ani, student`). Pe
mine nu. Poate pe al]ii. Poate
colegele mele, care se mai uit`
la o telenovel`, ar vrea ca via]a
lor s` arate a[a... Poate unii
dintre tipii pe care i-am cunoscut vor s` arate ca Van Damme, dar nu mi se pare nimic
periculos. Asta e doar una dintre influen]e, nu e neap`rat cea
decisiv` pentru un om. {i nici
m`car nu [tiu dac` e o influen]`, cât o modalitate de a-]i
pierde timpul.
Victor P. (21 ani, student).
Nu recunosc nimic. Oricum,
asta e o problem` mai mult cu
cei mici, c` dac` ai apucat s`
te formezi, nu mai conteaz`
câte filme cu explozii [i mor]i
vezi, c` nu ]i se întâmpl` nimic, în afar` de faptul c` te
po]i plictisi îngrozitor, a[a
cum mi se întâmpl` mie.
Iulia N. (18 ani, elev`). M-a
influen]at în sensul c` am

v`zut o alt` lume, c` m-a f`cut
s`-mi doresc s` ajung [i eu
cumva pe scen`, s` fiu cunoscut` [i faimoas`. Dar nu m`
refer aici la filme violente [i la
jocuri, ci mai mult la muzic` [i
emisiuni de divertisment, la
care m` uit eu. Da, recunosc
c` televizorul îmi umple mult
din timpul liber, ca [i colegelor
mele. Dar e normal, nu? Oricum în curând n-o s` mai am
timp.
George P. (17 ani, elev). Nu
[tiu ce s` zic. Adic` n-am
devenit violent sau chestii de
felul `sta, dar e adev`rat c` am
ajuns s`-mi doresc lucruri sau
un stil de via]` pe care l-am
cunoscut prin filme, spre marea disperare a p`rin]ilor mei,
fire[te.
Lucia P. (23 ani, student`).
Cred c` ne influen]eaz` pe to]i,
într-un fel sau altul. Ne influen]eaz` preocup`rile, modul
în care ar`t`m, ce vorbim, ce
ne dorim... Nu [tiu dac` se
poate nega acest lucru. Se
poate spune îns` c` nu e vorba
de o influen]` a[a de vizibil`,
adic` eu v`d c` se omoar` unii
într-un film [i m` duc la colegul meu Ionel [i îi dau în cap,
ci una mai subtil`, vizibil` în
timp.
Pagin` realizat` de
iulia gorzo

