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EDITORIAL
Investitorul strãin ºi curva
Pentru început, ar trebui sq definim termenii pe care
i-am folosit în titlu. Vorbim despre investitorul strqin
venit în România sq aducq propq[irea poporului aflat pe
aceste meleaguri. Iar când spunem „curvq“, gândim la
ceva „de bine“, la flutura[i, floricele colorate frumos [i
zile însorite. Of, ce bine ar fi... Din nefericire,
„investitorul“ este afaceristul veros venit din Burkina
Faso sau Chi[inqu, o persoanq care înva]q în timp record
obiceiurile, mai bine zis nqravurile noastre dâmbovi]ene,
iar „curva“, care în cel mai bun caz este regulatq, este
nimeni alta decât România. Ce gânduri urâte, ve]i spune,
[i cât de trist poate suna... {i ce bine ar fi sq ave]i dreptate... Aflqm cq un investitor strqin a pus mâna pe toatq
zona Vqcqre[ti. Pre]ul – de nimic. Gazda strqinului –
directorul general al Autoritq]ii pentru Strqini. Aflqm cq
Hassan Awdi este liderul de necontestat al difuzqrii
presei din ]ara noastrq. A venit în România cu
500 de dolari, iar astqzi are averi inestimabile. Nici unul,
nici altul nu mai au drept de [edere în România de ani
buni. Cu toate acestea, semneazq acte, încheie contracte,
se dezvoltq, se îmbogq]esc. Mai este cazul sq amintim de
Omar Hayssam sau de al]ii de aceea[i facturq? Sq mai
amintim de Tepro Ia[i, de Sidex Gala]i, de Romtelecom,
de apq, de gaze, de combustibili sau de orice care
reprezintq puncte strategice în economia româneascq?
Nu are sens. Sq ne întrebqm de ce? {tim cu to]ii. Sfânta
[pagq este cea care dicteazq, care hotqrq[te, care face
jocurile în România. Vorbim despre investitori strategici
care cumpqrq cu 10 lei o uzinq [i vând, a doua zi, cu
1.000 de lei o halq din ea. O fi românul prost, nu o [ti sq
vândq, dacq nu în profit, mqcar la un pre] cât de cât
omenesc ceva ce îi apar]ine? Nu cred, [i nici nu [tiu pe
cineva care sq creadq o asemenea bazaconie. Explica]ia
este una singurq: pre]ul este cel corect, doar cq oficial
uzina costq 10 lei. Restul de 990 de lei intrq în
buzunarele personale ale celor care vând bunurile
României ca pe cocioaba primitq mo[tenire de la pqrin]i.
Lupta pentru putere este atipicq la noi. Nu vorbim
despre putere, despre prestigiu, despre dorin]a de a fi, cu
pu]in, deasupra celorlal]i. Vorbim despre bani. {i despre
bani. {i iarq[i despre bani. Sq fie de vinq americanul,
francezul, indianul sau, mai curând, arabul, pentru cq
vine sq cumpere pe nimic o parte din România? Sq fie de
vinq românul care are dreptul [i profitq de el sq vândq o
halcq din România? Sau, pur [i simplu, România a
devenit o marfq ieftinq? Sq fie doar o curvq?
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Bãtãlia între Bãsescu ºi masoni
a anulat alegerile anticipate
Primul punct a fost câ[tigat de duetul umani[ti-Adrian Nqstase
Revenirea premierului T`riceanu asupra hot`rârii declarat` irevocabil` de a demisiona
demonstreaz` c`:
1 – nu te po]i încrede în
cuvântul oamenilor politici;
2 – marile hot`râri pe
scena politic` se iau în spatele
u[ilor închise, f`r` a se respecta
principiul transparen]ei, indispensabil unei adev`rate democra]ii.
În timpul crizei politice,
când se vorbea despre iminenta
demisie a cabinetului T`riceanu, un singur om p`rea c` ar
cunoa[te deznod`mântul –
Adrian N`stase. Poate pre[edintele executiv al PSD are un
sim] politic deosebit. Mai curând credem c` am asistat la un
joc ocult în care au intervenit
structuri a c`ror activitate se situeaz` între secret [i discret.
Principalele for]e care se confrunt` pe scena politic`, Alian]a
DA [i PSD-ul au, în ciuda
diferen]ei de ideologie [i de
programe, o componen]` comun` – cea masonic`.
Premierul T`riceanu a fost
ini]iat în masonerie de tat`l s`u
adoptiv, fostul mare maestru
Dan Amedeo L`z`rescu, [i din
punct de vedere ierarhic este
subordonat fostului consilier [i
ministru al lui Adrian N`stase,

Eugen Chirovici, actualul mare
maestru al Marii Loji Na]ionale.

Masoneria
ºi umaniºtii
Marea Loj` Na]ional` s-a
implicat discret, dar eficient în
procesul de aderare al României
la Uniunea European`. Cu
aceast` carte de vizit` mai mult
decât onorabil`, dorin]ele Marii
Loji Na]ionale, mai mult implicite decât explicite nu pot fi ignorate de reprezentan]ii clasei
politice române[ti, indiferent din
ce parte a e[ichierului fac parte.
De[i s-a pus accentul în
diferite comentarii pe refuzul
PSD-ului de a accepta alegerile
anticipate, adev`ratul perdant
al unei înfrunt`ri electorale ar fi
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fost Partidul Conservator, fost
Umanist al lui Dan Voiculescu.
Marele Maestru Eugen Chirovici [i-a început cariera politic`
în Partidul Umanist, fiind la un
moment dat puntea de leg`tur`
cu Adrian N`stase, la rândul
s`u membru al unui ordin de tip
masonic.
Refuzând orice demers de
tip conspira]ionist, nu putem s`
nu lu`m act de faptul c` sistemul rela]ional de tip masonic

se situeaz` deasupra efemerelor
confrunt`ri politice.

Marele câºtigãtor
Probabil c` vom asista cât
de curând la o reapropiere între
PSD [i conservatorii domnului
Voiculescu chiar dac` mini[trii
acestuia din actualul guvern
vor p`r`si cabinetul. Marele
câ[tig`tor al acestui joc de
culise este îns` Adrian N`stase.
Nu trebuie uitat c` în urm` cu

DIRECTOR:
George Dora

REDACTOR-{EF:
Daniel Valeriu

DIRECTOR EXECUTIV:
Sorin V. Teodorescu

CONSILIERI:
Ioan Cre]u, Dionisie Hagi

dou` s`pt`mâni cele dou` principale partide de guvern`mânt,
PD-ul [i PNL-ul se declaraser`
în mod ferm în favoarea alegerilor anticipate. Nu este la îndemâna oricui s` schimbe regulile
jocului peste noapte.
În ceea ce îl prive[te pe pre[edinte B`sescu, acesta a fost în
mod evident luat prin surprindere de mi[c`rile fulger`toare
ale tripletei N`stase-ChiroviciT`riceanu. Renun]area de c`tre

premier la demisie [i la alegerile
anticipate este prima înfrângere
major` pe care o înregistreaz`
pre[edintele B`sescu de la alegeri pân` în prezent. Interesant
cum de cel pu]in doi masoni importan]i din PD, domnul Frunz`verde [i viceprimarul R`zvan
Murgeanu, nu au fost informa]i
despre componen]a ocult` a
jocului care a dus la acest deznod`mânt.

REDAC}IA:

DIFUZARE:
SC ANOTA IMPEX SRL

Dorel Moldovan, Iulia Gorzo, Paul
Cernea, Ioan Alexandru, {tefan
Jora, Daniel B`lan, Mihai Vlad,
Ionel Hrynczuk, Daniel Alexandru,
Kopitany Petriko, Dumitru Preda,
Vicen]iu Constantin

George Dora

DTP:
Omni Press & Design
TIPAR:
Cromoman SRL

ALERTA

Nr. 7  27 iulie - 3 august 2005

3

dezvqluiri

Hassan Awdi stq ilegal în România

Arestaþi-l pe patronul Rodipet!
Pe m`sur` ce înaint`m cu
ancheta privindu-l pe omul de
afaceri american de origine
libanez` Hassan Awdi care prin
diverse „inginerii“ [i firme suveic` a pus mâna pe Rodipet [i
pe câteva zeci de spa]ii comerciale, ne convingem c` România, cel pu]in într-o anumit` perioad`, a fost un sat f`r` câini.
Ceea ce ne mir` este lipsa
de reac]ie a autorit`]ilor fa]` de
lungul [ir de ilegalit`]i [i de
abuzuri s`vâr[ite de Awdi [i de
complicii s`i, cu toate c` americano-libanezul a fost [i este
cunoscut de IGP [i presupunem
[i de Parchetul General.

Fãrã drept de ºedere
Am ar`tat în numerele
trecute ale s`pt`mânalului
„Alerta“ cum printr-un [ir de
privatiz`ri frauduloase Awdi [i
asocia]ii s`i au ajuns s` gestioneze SC Aluni[, ICRAL
Colentina etc.
Informa]iile care au ajuns
recent în posesia noastr` demonstrez` c` lucrurile sunt
mult mai grave decât cele prev`zute în Codul penal. Awdi
practic nu ar trebui s` se afle pe
teritoriul na]ional. Din adresa
nr. 13925/CI/2 din 20.06.2005
emis` de Autoritatea pentru
Str`ini, din cadrul MAI, rezult` c` Hassan Awdi, cet`]ean
american n`scut la data de
1.02.1965 în Liban, posesor al
pa[aportului nr. 8013134 eliberat de autorit`]ile americane, a
avut drept de [edere (în România – n.n.) pân` la data de
14.09.2002. Persoanei în cauz`
nu i-a fost atribuit Cod Numeric Personal. Adresa, pe care

o public`m în facsimil este oficial` [i a fost adresat` Judec`toriei Sectorului 6 Bucure[ti.
Dac` dreptul de [edere
al lui Awdi a expirat la
14.09.2002 [i nu rezult` c` cel
pu]in pân` în iunie 2005 ar fi
fost prelungit, cum a fost posibil ca timp de 3 ani un om practic f`r` identitate s` încheie
afaceri, s` h`r]uiasc` institu]ii
ale statului cum ar fi Prefectura
[i Prim`ria General` a Capitalei prin diferite precese?

Falsuri grosolane
Se vorbe[te depre rela]iile
la vârf pe care Awdi le-ar avea
în Ministerul Justi]iei [i chiar în
Serviciul Român de Informa]ii.
Vom prezenta în continuare dou` documente care par
a fi fost emise de fostul FPS [i
care, dup` p`rerea noastr`, sunt
false. În documentul „A“ se observ` c` bunurile care fac
obiectul contractelor de leasing
apar]inând SC Aluni[, din pro-

Documentul „A“

prietatea lui Awdi, se opresc la
pozi]ia 16. Documentul este
datat din 14.03.2000. Al doilea
document, „B“, emis tot de
FPS, dar la data de 20.03.2000,
are îns` 17 pozi]ii, pe ultima
fiind ad`ugat` SC Bucur J&P
SRL din Str. Poenaru Bordea
nr. 2. Acest imobil este cunoscut de bucure[teni [i nu numai
drept Casa Bucur [i a fost declarat în anul 1955 drept monument de cultur` [i arhitectur` în Lista monumentelor
istorice conform Ordinului Administra]iei Publice Centrale
nr. 2314 din 8 iulie 2002, la
pozi]ia 282.

Firmele –
cãsuþã poºtalã
Istoria cl`dirii este interesant`. Proprietarii, familia
Soare, au fost alunga]i abuziv
în 1948, imobilul fiind preluat
de PCR transfer` cl`direa la
ICRAL 5, care o transform`
într-un restaurant de lux. Din

1987 imobilul a fost de]inut [i
exploatat de IAPL Aluni[. Am
ar`tat în numerele trecute
modul dubios în care a fost privatizat SC Aluni[. Acesta a fost
pur [i simplu f`cut cadou societ`]ii Monalisa Trading CO
SRL proprietatea lui Hassan
Awdi, pentru suma de
2.925.050.000 lei. SC Aluni[
de]inea 20 de restaurante [i
braserii în tot Bucure[tiul [i
numai restaurantul Bucur valo-

Documentul fals „B“

ra peste un milion de dolari
SUA.
Atragem aten]ia c` atât în
procesul de privatizare cât [i
dup` s-au implicat un [ir de
firme din SUA care la o
prim` cercetare par a fi ni[te
simple c`su]e po[tale. Noi vom
continua ancheta asupra lui
Awdi [i a grupului s`u, nu
înainte de a semnala înc` un
am`nunt bizar, [i anume rela]iile pe care suspectul om de

afaceri le are cu personalit`]i
din mediul politic. Vom dezv`lui la timpul potrivit aceast` caracati]` rela]ional`, inclusiv
avantajele de care s-au bucurat
lucr`tori de vârf din MI ([eful
Autorit`]ii Na]ionale pentru
Str`ini) [i SRI.
Vom reveni cu am`nunte
fulminante despre „avantajele“
de mai sus.
George Dora
Sorin Teodorescu

Actul care dovede[te c` Awdi nu mai are drept de [edere \n România
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Media româneascã,
pusã sã joace cum i se cântã
Pân` mai acum câ]iva ani
se spunea, mai \n glum`, mai \n
serios, c`, pentru a afla adev`rul cu privire la un eveniment,
este nevoie s` cumperi toate
ziarele de pe pia]`, s` le cite[ti
[i apoi s` faci o medie. |ntre
timp, lucrurile s-au schimbat
destul de mult. Pia]a media a
fost adjudecat`, \ntr-o propor]ie
destul de mare, de c`tre televiziuni. Principiul a r`mas aproximativ la fel. O [tire nu arat`
\n acela[i fel la dou` posturi de
televiziune decât dac` subiectul
abordat este unul neutru. Cu
toate acestea, lucrurile s-au
simplificat destul de mult, chiar
dac` acest lucru nu \nseamn`
neap`rat c` este mai bine. Ba
chiar dimpotriv`. Acum trebuie
s` mai cumperi doar dou` ziare,
maximum trei. Pentru simplul
motiv c` au ap`rut trusturile de
pres`, care, spre deosebire de
]`rile cu adev`rat democratice,
au tendin]e de monopol.

Versiunile interesului
Ultima perioad` au existat
dou` mari subiecte care au ]inut
capul de afi[ al presei române[ti: inunda]iile [i demisia Guvernului. F`r` nici o leg`tur`
unul cu altul, aparent, [i având
\ntre ele toate leg`turile posibile, \n mod real. Dac` Antena
1, organul de pres` al partidului-televiziune, a[a cum \l numesc unii dintre confra]ii no[tri,
a jucat dup` cum a b`tut vântul,
multe alte reprezentante ale
mediei române[ti au jucat dup`
cum a b`tut Vântu. Ajungem,
astfel, la grupurile de presiune
[i de interese care au acaparat
media, conform spuselor pre[edintelui României. Interesele
acestea, dup` cum spunea pre[edintele [i dup` cum este [i logic, au o baz` economic` sau
politic`. {i cum una nu o exclude pe cealalt`, ci, dimpotriv`,
sunt mân` \n mân`, ajungem,
f`r` nici un efort, la adev`rata
fa]` [i adev`rata explica]ie a
ceea ce se \ntâmpl` \n media din
]ara noastr`. Dac` Antena 1 joac`, volens-nolens, pe mâna Partidului Conservator, fost..., fost
mic [i mijlociu, sau poate [i una
[i alta, fost de stânga, de dreapta, de centru sau Dumnezeu [tie
de mai ce, mai precis jocul patronului Voiculescu, PRO TV,
cu datoriile sale enorme, a
f`cut, constant, jocul puterii. Nu
\n ritmul [i la modul TVR-ului,
dar nici la distan]` prea mare.
Nu am uitat nici celelalte televiziuni [i nici cotidianele sau
s`pt`mânalele de mare for]`,
dar le vine [i lor rândul imediat.

Inundaþii ilogice
Vorbeam, \n editorialul
din num`rul anterior, despre
inunda]ii [i fantezii. Despre nenorocirea unor oameni [i despre câ]iva a[a-zi[i reporteri
nenoroci]i. Am v`zut exager`ri, jocuri f`cute „din camer`“, presiuni care nu-[i aveau
locul la adresa Guvernului [i a
coali]iei aflat` la putere. De
aceast` dat`, \n sfâr[it, media a
fost solidar`. De ce oare? Simplu: a existat un interes comun.
Vântu tocmai fusese condamnat la doi ani de pârnaie, Voiculescu fusese [utuit de c`tre
reprezentan]ii DA, pentru tr`dare la nivel \nalt, iar Ringier,
de[i are ca principal punct de
vedere lipsa puterii din paginile publica]iilor sale, n-a reu[it, cel pu]in pân` acum, s` se
desprind` de fostul partid aflat
la guvernare: PSD. Iat` c` am
ajuns, \ncet-\ncet, la modul \n
care este \mp`r]it` media româneasc`. Vorbim despre trusturi str`ine care au politica neamestecului \n treburile partidului aflat la Palatul Victoria,
trustul Voiculescu [i trustul
V\ntu. |ntre ele, ca ni[te insule
izolate, reg`sim ni[te fra]i Micula sau câ]iva independen]i
dependen]i de organele [i organismele locale. Sau ni[te nebuni care se iau de gât cu toat`
lumea [i \ncearc`, \nainte de
vreme, s` fac` din România un
spa]iu normal la minte [i la
suflet. Ni[te nebuni de care
toat` lumea vrea s` scape [i \ncearc` s` le dea \n cap. Cunoa[tem fenomenul din proprie experien]`.

Cenzura
instituþionalizatã
Constrângerea ziari[tilor \n
scopul unei politici personale a
\nceput, timid, \nc` din anii ’90.
„Oficial“, \ns`, sezonul a fost
deschis de c`tre Cataram`, ca
patron al ziarului „Viitorul“. „|n
jum`tate de or` v` rog s` p`r`si]i
redac]ia!“, i-a somat patronul
cotidianului „Viitorul“ pe membrii redac]iei, care protestaser`
împotriva unor interven]ii în
materialele lor. Controlând un
trust care \ncearc` s` de]in` monopolul \n bran[`, un patron de
pres` \[i poate permite orice.
Dinu Patriciu, care de]inea pachetul majoritar al cotidianului
„Ziua“, [i Dan Voiculescu, patronul „Jurnalului Na]ional“ [i al
Antenei 1, au \ncercat s` formeze o companie cu sediul \n str`in`tate prin care s` participe la
preluarea Petrom. |n b`t`lia me-

diatic`, Dan Voiculescu l-a sus]inut pe Dinu Patriciu, atacând
grupul de interese advers:
Ovidiu Tender, Corneliu Iacobov – grup sus]inut politic de vicepre[edintele PSD, Viorel Hrebenciuc, Ioan Talpe[. Tandemul
Voiculescu-Patriciu l-au avut
al`turi pe fostul ministru al
Industriilor, Dan Ioan Popescu
[i pe Liviu Luca, [eful sindicatelor Petrom, care a preluat Ziua,

Realitatea TV [i Radio Total.
Dup` ce petroli[tii au devenit
proprietarii postului de televiziune Realitatea TV, ei au \ncheiat un protocol de parteneriat
strategic cu Cristian Burci,
patronul postului de televiziune
Prima TV [i al posturilor de
radio Kiss FM [i Radio Star.
Grupul Global Media, controlat
de Federa]ia Sindicatelor Libere
din Petrom, mai de]ine 16 tele-

viziuni [i 9 posturi de radio locale, Radio Total, Telegraful de
Prahova [i Grupul de Pres`
Ziua. Petroli[tii controleaz`
Global Media prin Petrom Service, societate la care sunt ac]ionari majoritari. |ntre timp, trustului i s-au ad`ugat [i alte titluri.
Sorin Ro[ca St`nescu a \nceput
s` cumpere ziare [i s` le \nchid`,
dar a f`cut [i altele, proaspete. Au
mai r`mas drept contracandida]i

ai presei petroliste peste care
bate Vântu grupul Ringier [i cel
al lui Voiculescu.
Pentru c` nu \ncerc`m,
\ns`, s` ne facem loc pe pia]` cu
pumnii, mai facem o pauz`.
Radiografia mediei române[ti
va continua. Din când \n când
ne vom permite s` nu ne menaj`m colegii. Limitele trebuie
p`strate \n orice condi]ii.
Daniel Valeriu
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Primarul penal – Paul Vãle (III)
„Te rog zâmbe[te fat`
frumoas`, zâmbetul t`u e-n`l]`tor“, a[a i se adreseaz` zilnic albinarul-[ef al comunei
Stoene[ti angajatei sale – D`dulescu Daniela, o proasp`t`
jurist`. În vârst` de 33 de ani,
nec`s`torit`, ro[cat`, frumu[ic`,
cu p`r
ondulat,

preferin]` fotogenic` a
domnului primar, [i amant`
de ocazie la sfâr[it de
s`pt`mân` pe meleagurile
mioritice ale Oltului [i Vâlcei. Amant` impropie, pentru
c` biata tân`r` (fost` coleg`
cu fiica primarului), nici nu-l
place [i nici m`car nu-i accept` avansurile. Este nec`s`torit`, dar nu [i singuric`, în
jurul ei roind [i al]i bondari,
mult mai atr`g`tori decât stafiditul crai cu pensia în buzunarul de la ceas. Tinerica s-a
opus o vreme cu înver[unare,
dar [ti]i cum sun` proverbul:
„mai bine m` împiedic decât
s` cread` c` sunt curv`“.

{i s-a împiedicat, într-o
zi, apoi o s`pt`mân` întreag`,
[i totul pentru a-[i p`stra postul, pentru c` dl primar a h`r]uit-o sexual, pân` când biata
fiin]` aparent nevinovat`...
i-a cedat. {i i-a cedat [i profesional, dar mai ales sexual. O
s`pt`mân` întreag`

ca s` fie
ceva de vis [i s` nu uite dl
primar, c` st` cam prost cu
memoria la vârsta lui, cu
atâtea probleme ale aleg`torilor, dar mai ales probleme
de con[tiin]`. {i, unde crede]i
c` [i-a ales craiul tomnatic [i
stafidit altarul sacrificiului
sexo-profesional: undeva cât
mai departe de vatra comunei, undeva unde oricât de tare ar fi b`tut vântul s` nu aduc` mirosul adulterului pân` la
nasul so]iei [i al celor care-l
credeau corect [i moral în rela]iile cu angaja]ii prim`riei,
mai ales cu angajatele, mai ti-

nerele. Unde crede]i? La C`ciulata, la hotel. Unde putea
fi mai discret, mai intim [i mai
pl`cut pentru un ales al poporului?! Ce contau pentru dl
primar câteva zile la „Vila Casa
Verde“ (vezi facsimil) pe banii
contribuabililor, al celor care se
scoal` o dat` cu primul cântec al coco[ilor [i se culc` în
miez de noapte?

Plãcerea
aleºilor
Remarc`m îns` la dl primar o calitate: spiritul de
echip`, solidaritatea de grup
de interese, un om pentru
care egoismul este un viciu
condamnabil. Îl l`ud`m pentru c` într-un asemenea raid
sentimental n-a acceptat s`
mearg` doar cu domni[oara
D`dulescu Daniela, ar fi fost
un gest egoist, un abuz de putere, pentru care al]i membri
PSD din jude] ar fi putut s`-l

sanc]ioneze mai târziu. Care
ar fi fost solu]ia salvatoare?
Simplu. S` mearg` în cuplu.
Cu cine? Cu un alt crai posmoag`, cu Prun` Toma, mare
inspector la Direc]ia de Înv`]`mânt Slatina, membru marcant PSD pe jude]ul Olt. {i
cum putea dl Prun` Toma,
prieten intim cu primarul,
s`-l refuze pe aproapele s`u,
tot pesedist, verde ca frunza
de toamn` [i

curat ca lacrima
plin` de sare? I-a acceptat,
bineîn]eles, invita]ia. Pe deasupra tuturor a[tept`rilor, a
mai luat cu el [i o elev` de
liceu, la preg`tire, bineîn]eles, s`-i aline durelile
reumatismale [i s` simt` lanul verde în amurg de sear`
vâlcean`. De[i totul a fost suportat de Prim`ria Stoene[ti,
cazarea a costat pu]in, benzina [i uzura ma[inii prim`riei
din Stoene[ti la fel, pl`cerea

îns` bat-o vina au tr`it-o [i
sim]it-o din plin doar ale[ii poporului. Dac` totul s-ar fi
oprit aici ar fi fost giugiuc,
numai c` unul dintre cei care
l-au votat pe dl primar Paul
V`le au fost mai curio[i din
fire [i poate [i invidio[i [i au
avut mai mult curaj decât se
a[tepta craiul de Stoene[ti. Am
aflat chiar de la domni[oara
D`dulescu Daniela când [i
unde urmau s` plece [i s` chefuiasc` [i i-au urm`rit. Dac`
totul s-ar

fi oprit aici ar fi fost
mai simplu [i mai acceptabil
pentru dl primar [i prietenul
s`u sau doar curiozitatea [i
tenacitatea filorilor locali a
dep`[it performan]ele unor
adev`ra]i profesioni[ti.

Filaj local
Au filmat aventura, au
înregistrat discu]iile [i alte
contacte de intensitate eroti-

c`, au xerocopiat facturile cu
cheltuielile dezm`]ului la
„vila verde C`ciulata“ [i au
mai avut [i curajul de-a face
publice în comun` rela]iile de
adulter ale alesului poporului
– primarul Paul V`le. Nu cunoa[tem înc` reac]ia doamnei
V`le, so]ia primarului, [i nici
a doamnei Prun` Cornelia,
so]ia prietenului s`u. Nu cunoa[tem înc` nici p`rerea
prefectului de Olt – dl Octavian Popescu, [i nici a pre[edintelui Consiliului Jude]ean
Olt, dar sper`m s` le
afl`m

în curând,
c â n d
cet`]enii
care l-au
votat pe
primarul
V`le se vor
convinge
pentru cine
[i-au exprimat votul, în cine
au sperat s` le reprezinte interesele [i pe cine vor mai vota
la primele alegeri. Vom reveni cu am`nunte fulminante
despre aventurile craiului de
Stoene[ti [i ale prietenilor s`i
poli]i[ti, de pe-aproape.
Departamentul
investiga]ii
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (III)
– Prima întâlnire –

Prima întâlnire dintre
ofi]erul instructor [i viitorul ilegal reprezenta o adev`rat` r`scruce, pentru amândoi, c`ci
soarta putea s` le decid` un
viitor comun, plin de surprize,
de împliniri sau dezam`giri, de
riscuri, de bucurii [i succese,
dar, totodat`, dac` prima impresie d`dea rateu cei doi se
desp`r]eau [i urmau din acel
moment dou` direc]ii diferite.

Întâlnirea „de tainã“
Cheia a[a-zisului prim
contact de cunoa[tere personal` const`, în majoritatea
cazurilor, în modul în care
ofi]erul instructor preg`tea
minu]ios întâlnirea. De acest
element tehnic [i de maxim`
r`spundere depindea totul, pentru c` la acea întâlnire, de
„tain`“, ofi]erul instructor era
dirijorul din umbr`, c`ci el trebuia s` aib` preg`tit` [i motiva]ia întâlnirii [i compozi]ia în
sine. El trebuia s` cunoasc`
dinainte toat` piesa, fiecare
not`, fiecare text. El trebuia s`
[tie s` dirijeze dialogul c`tre
cele mai sensibile sta]ii ale unui
destin doar prefigurat. Ofi]erul
instructor trebuia s`-[i preg`teasc` din timp nu numai
dialogul cu viitorul ilegal, dar [i
toate acele elemente tehnice [i
temperamentale care, treptat,

treptat, dirijau dialogul c`tre
punctul maxim, psihologic, în
care partenerul s`u „ceda“, altfel spus, era convins c` întâlnirea lor era foarte necesar`,
atât pentru el cât [i pentru
ofi]er, dar mai ales pentru ]ar`.
La aceast` prim` întâlnire, de
cunoa[tere personal`, ofi]erul
urm`rea s` confirme cea mai
mare parte a datelor culese din
verific`rile efectuate doar în
ceea ce-l privea personal pe
viitorul ilegal: aspectul fizic,
starea real` a s`n`t`]ii acestuia,
temperamentul, tr`s`turile de
caracter, sociabilitatea, cuno[tin]ele de cultur` general`,
mediul în care tr`ia [i-[i petrecea timpul liber, pasiunile, cercul de rela]ii, leg`turile [i intensitatea lor cu diverse personalit`]i politice, comerciale sau
de alt` natur`, starea emotiv`,
viciile, diversele întâmpl`ri din
trecut cu deznod`mânt mai
pu]in pl`cut, starea material`
personal` [i a familiei etc.
Toate aceste elemente erau deja
cunoscute de ofi]erul instructor
din timpul verific`rilor, care,
dup` cum a]i v`zut, durau de
multe ori 2-3 ani, dar trebuiau
confirmate prin prisma unui
profesionist, care urma s`-[i
pun` amprenta convingerii c`
cei care le f`cuser` nu au gre[it,
nu le-au subestimat [i subeva-
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luat sau nu le-au exagerat, la
modul pozitiv, care ar fi putut
da o imagine ireal` asupra unui
viitor candidat.

Legendarea
primului contact
Întâlnirea cu viitorul ilegal
avea o aparen]` foarte na]ional`. Ofi]erul instructor îl primea
pur [i simplu pe candidat la domiciliu sau la locul de munc`.
Se prezenta sub un nume fictiv,
ca reprezentant al unei institu]ii
sau firme de comer] exterior, cu
profil asem`n`tor sau foarte
apropiat cu domeniul de activitate al viitorului ilegal, interesat
în promovarea unor tineri intelectuali, care s-au afirmat la
locul de munc` [i care erau dornici de promovare. La o asemenea invita]ie, de obicei, nu existau motive de refuz. Se stabilea
locul de întâlnire: un restaurant,
o institu]ie public` civil`, la
domiciliul candidatului, în
parc, dar mai ales o firm` de
comer] exterior, unde ofi]erul
instructor avea acoperire total`
[i putea convinge [i mai mult
legenda de acoperire pentru
primul contact. Urma o simpl`
prezentare, c`ci, recuno[terea
fizic` dintre cei doi era doar o
formalitate, ofi]erul instructor
cunoscându-i deja fizionomia
candidatului din verific`rile
anterioare, având cu acesta
sute. Sau chiar mii de fotografii, f`cute de cei de la filaj, în tot
felul de ipostaze, uneori chiar
incomode. Viitorul ilegal nu
avea de unde s` cunoasc` poate
niciodat` [i nimic din cât bagaj
de date fizice, tehnice [i mai
ales biografice despre el, de]inea persoana necunoscut`
care-i solicitase o simpl` întâlnire „de afaceri“ sau „pe teme
profesionale“. Enigma ar fi
r`mas [i mai mare [i de ne\n]eles, [i poate pentru totdeauna, în situa]ia în care întâlnirea

lor ar fi avut un deznod`mânt
tragic, fiind [i prima, dar [i
ultima.
În func]ie de combina]ia
aleas` pentru contactare, la începutul dialogului, ofi]erul instructor îi prezenta o simpl`
carte de vizit` a sa, cu locul de
munc` [i func]ia pe care o avea.
Dac` era vorba despre o firm`,
se prezenta ca agent comercial
cu sarcini pe rela]ia vest, cu
foarte dese plec`ri în str`in`tate, prezen]a sa în ]ar` fiind de
scurt` durat`. Firma trebuia
aleas` din categoria celor care
erau mai pu]in cunoscute pe
pia]a româneasc`, de obicei o
firm` str`in`, cu reprezentan]`
în România [i cu un domeniu
de activitate cât mai sofisticat [i
mai pu]in accesibil comercian]ilor români. Se alegea o firm`
de consulting pe probleme de
inginerie sau în domeniul cosmic, avia]ie, genetic`, dinamica
fluidelor, chimie molecular`,
cibernetic` etc.
Când ofi]erul instructor se
prezenta ca func]ionar într-un
minister din domeniul comer]ului exterior el trebuia s` apar`
în fa]a viitorului ilegal ca un
specialist într-un domeniu care
s`-l captiveze de la început pe
tân`rul candidat. Este de la sine
în]eles c` pentru o asemenea
prezentare ofi]erul instructor
trebuia s`-[i preg`teasc` din
timp câteva probleme [oc pe
care s` le abordeze cu interlocutorul s`u. Trebuia s` fie la
curent cu activitatea ministerului, cu persoanele din conducere, cu toate cancanurile cunoscute pe pia]` [i în culisele
politice, cu rezultatele [i necazurile legate de exportul unor
produse, cu cele din aprovizionarea intern` [i din importuri,
cu zvonurile care circulau în
leg`tur` cu cei care urmau s`
fie schimba]i pe la diverse niveluri [i cu cine.

Verificarea
informaþiilor
Dialogul concret cu viitorul
candidat se desf`[ura, de obicei,
dup` un tipic simplu, dar cu
mult` diploma]ie [i abilitate,
care depindea de experien]a ofi]erului instructor, de preg`tirea
sa profesional`, de specificul

preg`tirii profesionale [i de cultur` a viitorului ilegal, dar mai
ales de scopul întâlnirii [i de viitoarea misiune cu care acesta
urma s` fie instruit [i preg`tit.
Prima întâlnire era diferit` total
[i specific` pentru fiecare candidat în parte. Pentru ofi]erul
instructor, reu[ita acestui contact
de cunoa[tere personal` depin-

dea enorm de mult de natura [i
esen]a profesiei fiec`ruia dintre
candida]i, c`ci într-un fel era
preg`tit` o combina]ie pentru un
inginer [i cu totul alt` nuan]`
pentru un ziarist, un artist, un
istoric, un reporter de televiziune [i, de ce nu, un cet`]ean
str`in, aflat pe teritoriul României, ca rezident, de o mai lung`

perioad` de timp. La prima
întâlnire, dialogul dintre ofi]erul
instructor [i candidat avea mai
mult caracterul unei taton`ri din
partea ambilor, chiar dac` unul
cuno[tea enorm de mult despre
cel`lalt iar acesta din urm` era
doar curios s` afle motivul real
pentru care fusese invitat. Ofi]erul instructor suprapunea doar
datele culese din verific`ri peste
modelul real [i conducea dialogul astfel încât din r`spunsuri
s` verifice [i s` completeze
informa]iile privind acele elemente mai greu de cunoscut din
exterior sau prin interpu[i: personalitatea viitorului ilegal, sinceritatea sa, pasiunile [i viciile,
preg`tirea sa profesional`. Era
greu, dar nu imposibil. Bineîn]eles c` toate aceste suprapuneri
nu puteau fi f`cute din primul
contact personal. Ar fi durat prea
mult iar ofi]erul instructor, oricât
de bun interlocutor i-ar fi fost
viitorului ilegal, nu inten]iona
nici s` exagereze, dar mai ales
s` nu ri[te cel mai important
moment al conjuncturii, care
putea oricând s` transforme câ]iva ani de munc` [i speran]`
într-un e[ec irecuperabil, dar [i
foarte costisitor, pentru toat`
echipa care participase, direct
sau indirect, la piesa care urma
s` fie transpus` în via]` (continuarea în num`rul viitor).
Sorin V.
Teodorescu
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Teroriºtii de lângã noi
Pericolul terorist devine pe
zi ce trece tot mai acut. Statele
Unite ale Americii, Spania [i
Anglia, ]`ri cu un dispozitiv
antitero impresionant, au fost
lovite puternic. În mai toate
cazurile autorii atentatelor au
venit cu mult timp înainte în
zon`, au încercat s` treac` cât
mai neobserva]i, iar atunci când
[efii Al Qaida au ordonat, au
trecut la atac.
În România exist` o puternic` comunitate provenit` din
]`ri cu problematic` terorist` [i
nu este exclus ca printre ei s` se
afle organizatori sau executan]i ai unor ac]iuni teroriste.
Ce exemplu mai concludent
poate fi decât cazul Omar
Hayssam, care, fiind suspect de
spionaj [i implicat în numeroase ac]iuni ilicite, a reu[it s`
p`trund` pân` la Palatul Cotroceni?
Pentru a sensibiliza cititorii [i, de ce nu, [i autorit`]ile,
prezent`m mai jos câteva organiza]ii teroriste aflate în aten]ia
serviciilor de informa]ii din
Europa.

Europa
EUSKADI TA ASKATASUNA – Fr`]ia basc` [i libertatea sau ETA, organiza]ie a
separati[tilor basci din Spania
[i Fran]a, care ac]ioneaz` prin
ac]iuni teroriste pentru crearea
unui stat independent. Sunt
deosebi]i de violen]i, folosind
atentate cu bombe [i arme de
foc. În ultimul an au avut zeci

de atentate reu[ite în Spania,
soldate cu 11 mor]i.
RED BRIGADES – Brig`zile ro[ii. Organiza]ie terorist` diversionist` de stânga italian`, cu un num`r impresionant de atacuri în Italia anilor
’80. Cele mai importante atacuri au fost cele soldate cu uciderea primului-ministru Aldo
Moro [i aruncarea în aer a unui
tren de pasageri la Bologna. În
ultimul timp, elemente „istorice“ ie[ite din deten]ie încearc`
s` refac` gruparea.
BAADER MEINHOFF
– mi[carea de stânga german`
care a comis atentate în vestul
Germaniei. Elemente de leg`tur` ale grup`rii au vizitat România, fiind supravegheate de
organele de specialitate.
IRA – Armata Republican` Irlandez`, lupt` pentru readucerea Irlandei de Nord al`turi
de Republica Irlanda [i, implicit, izgonirea „cotropitorilor“
englezi.

ORANGES VOLUNTEERS – loiali[tii nord-irlandezi care folosesc acelea[i
metode pentru a-i contracara pe
primii.
DEV SOL – Frontul
Popular de Eliberare a Turciei.
Organiza]ie de stânga care
lupt` contra „regimului totalitar“ de la Ankara. Are cel pu]in
5.000 de membri în închisorile
turce[ti.
PKK – Partidul muncitorilor kurzi – organiza]ie care
lupt` pentru crearea unui stat
kurd în nordul Turciei, Irak,
Siria [i Iran. A comis numeroase atentate, fiind în r`zboi
total cu armata [i organele specializate ale Turciei. Numero[i
militan]i ai acestui partid au
tranzitat România.

PIRA-PROVISIONAL
IRISH REPUBLICAN ARMY – compus` din elemente
extremiste desprinse din prima.

ARMATA SECRET~
PENTRU ELIBERAREA
ARMENIEI – ASALA, cu
sucursalele „Organiza]ia 3 octombrie“ [i „Organiza]ia 15
mai“, toate ac]ionând contra
unor obiective turce[ti. Au elemente de sprijin în Republica
Armenia, Fran]a, SUA [i simpatizan]i în rândul comunit`]ii
armene din România.

CIRA – Continuarea luptei armatei irlandeze. Toate au
comis numeroase atentate cu
bomb` [i atacuri armate refuzând [i în prezent s` se dezarmeze.

Grup`rile SIKH, care
urm`resc prin atacuri teroriste
desprinderea de India. Un
comando al acestei grup`ri l-a
atacat în august 1991 pe
ambasadorul Indiei, care a

sc`pat nev`t`mat datorit` interven]iei lupt`torilor Brig`zii
Antiteroriste.

America de Sud
SONDERO LUMINOSO – Peru. Organiza]ie de stânga cu puternic suport în rândul
popula]iei s`race. Are la activ
numeroase atacuri în ]ara de
origine, vizând obiective militare [i ale administra]iei de stat.
AUC – unit`]ile de
autoap`rare ale Columbiei
lupt` de 20 de ani contra guvernului legal, controlând zone întinse ale ]`rii.
ELN – Armata de eliberare a Columbiei. Mi[care de
stânga în permanent r`zboi cu
armata [i for]ele de dreapta.
FARC – For]ele armate
revolu]ionare ale Columbiei –
idem cu cele de mai sus.
TUPAC AMARU în Peru
– lupt` de peste 20 de ani cu
autorit`]ile centrale pentru
aducerea la putere a indienilor
b`[tina[i.

Asia
AUM (Secta Adev`rului
Suprem) – cu sediul în Japonia,
are în competen]` lupt`tori
fanatici care vor s` înlocuiasc`
actuala orânduire social` cu cea
prev`zut` de ei. Au atacat cu
gaze otr`vitoare re]eaua de
metrou din Tokio, ucigând zeci
de persoane.
ABU SAYYAF – grupare
extremist-religioas` care ac]ioneaz` în Filipine [i Indonezia.
A luat sute de ostatici, pe care îi
decapiteaz` dac` nu li se satisfac cerin]ele (în special solicit`
în schimb mari sume de bani).
IMU – Mi[carea Islamic`
din Uzbekistan. Are la activ
sute de atacuri în ]ara de origini, vizând instaurarea statului
islamic.
TIGRII TAMILI – mi[care pentru eliberarea unei

zone locuite de ei în Sri Lanka.
Au ramuri [i reprezentan]i în
Occident, cea mai reprezentativ` fiind „Federa]ia tamililor
canadieni“. Are la activ sute de
atentate, cel mai recent în iulie
2001, când au ucis 17 oameni
într-un atentat sinuciga[ la
Aeroportul Columbo.
KACH AND KAHANE
CHAI – organiza]ie de extrem`-dreapt` israelian` care r`spunde cu ac]iuni în for]` la atacurile teroriste arabe.
MUJAHEDINIII KHALIC – cu ramura Societatea
Studen]ilor Musulmani Iranieni
– lupt` contra regimului de la
Teheran. Au baze în Irak, dar [i
în Europa Occidental`. Mul]i
simpatizan]i au studiat în
România.

Organizaþii teroriste
arabe
JIHADUL ISLAMIC
EGIPTEAN – terori[ti fanatici
care au atacat în repetate rânduri turi[tii str`ini [i pe to]i cei
care nu le împ`rt`[esc credin]a.
Cel mai r`sun`tor atac a fost cel
soldat cu uciderea pre[edintelui
egiptean Anwar El Sadat la 6
octombrie 1981. Elemente ale
grup`rii se afl` în aten]ia organelor specializate din SUA, legat de grupul Ben Laden.
JIHADUL ISLAMIC
PENTRU ELIBERAREA
PALESTINEI – Hisballah
Partidul lui Dumnezeu.
BRIG~ZILE ARABE
REVOLU}IONARE – conduse de Abu Nidal, unul dintre
cei mai vesti]i lupt`tori palestinieni, care [i-a început cariera
prin atentatul de la München,
soldat cu uciderea a 11 sportivi
israelieni. Are la activ numeroase atentate reu[ite, prin care
[i cel din 4 decembrie 1984, în
fa]a hotelului Bucure[ti, când a
fost ucis un diplomat iordanian.
AL ASSIFA – TR~SNETUL – Grupare palestinian`
dizident` sus]inut` de Siria.

Este împotriva oric`rei negocieri cu Israelul.
FRONTUL POPULAR
DE ELIBERARE A PALESTINEI – fondat de Georges
Habache – mi[care de sorginte
comunist` care nu accept` pacea decât dac` Israelul se retrage din Palestina. Simpatizan]ii
au fost la studii în România.
În zon` activeaz` [i alte
organiza]ii mai pu]in cunoscute, cum ar fi AL GAMA’A
AL-ISLAMIA, ORGANIZA}IA JUSTI}IEI REVOLU}IONARE, ORGANIZA}IA
SOCIALI{TILOR MUSULMANI, AL SAIKA, precum [i
organiza]ii aparent legale, dar
care nu se dau în l`turi de la
atacuri teroriste, cum ar fi AL
FATAH cu bra]ul s`u înarmat –
FOR}A 17.
FRA}II MUSULMANI
SUDANEZI – conduc practic
Sudanul, fiind alia]i declara]i ai
lui Usama Ben Laden.
FRA}II MUSULMANI
ALGERIENI – sunt într-un
r`zboi permanent [i sângeros
cu autorit`]ile care îi reprim` cu
acelea[i metode. Mul]i dintre ei
au emigrat în Europa, iar al]ii
s-au retras în de[ert, de unde
atacurile continu`.
Grup`rile [i organiza]iile
teroriste sunt în aten]ia organelor specializate din întreaga lume, care coopereaz`
pentru a-i anihila. Prezentul
material urm`re[te s` aten]ioneze cititorii [i s`-i îndemne ca, în cazul în care în
anturajul lor apar str`ini cu
astfel de preocup`ri, s` nu
ezite [i s` anun]e organele
statului. Dac` cet`]eanul respectiv are chiar leg`turi
aparent nevinovate cu astfel
de organiza]ii, atunci pute]i fi
siguri c` nimeni nu mai este
în siguran]` [i trebuie s` informeze organele române[ti
specializate în combaterea
terorismului.
ALEXANDRU ION
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Ninge cu moarte albã
Undeva în Bucure[ti. În
cartierul Berceni. Pe stada Cricovu S`rat nr. 15. La prima vedere, nimic deosebit. Ni[te
blocuri de locuin]e vechi, p`tr`]oase, pr`fuite. Pe ici, pe colo la
ferestrele a dou`-trei apartamente este lumin`. În rest lini[te [i somn. Oamenii se odihnesc pentru a doua zi când vor
merge la slujb`. Dup` ora 0.00
începe forfota. Figuri ciudate,
neîngrijite. Toate îns` au o tr`s`tur` comun`. Fe]e supte, spin`ri gârbovite înainte de vreme,
bra]e rahitice ciuruite de ace de
sering`. Nu, nu suferea de nici
o boal`. Dac` nu s-ar mi[ca a[a
de repede ai jura c` te afli întrun azil de b`trâni. M` apropii
mai mult. Unul dintre ei m`
cerceteaz` atent cu privirea. S-a
l`murit. Nu sunt unul de-ai lor.
D` alarma.
„Purfixule, spunei lu’ Fane
Chioru c` bâzie unu’cam na[pa
pe aici. Mai târziu, frate, c` e
ocupat acu’, î[i bag` în ven`.
Las’c` vorbim dup` aia. Tu stai
cu geana pe el [i vezi ce face.“
Îmi continui drumul, b`ie]ii
nu m` mai bag` în seam`. Urc
în ma[in`, demarez, apoi intru
într-o parcare. G`sesc o pozi]ie
care îmi permite s` v`d [i s` aud
ce se petrece mai departe. În fa]a
blocului s-au adunat mai mul]i
tineri, b`ie]i [i fete.

A sosit marfa
Unul din grup îi spune
altuia:
„Zii, b`, lu’Fane Chioru s`
vin` repede pentru c` am adus
d’alea tarili, [i nu pot s` stau
prea mult c` vin gaborii, ori m`
face careva [i o încurc cu
arabu’, m` taie `la la gât.“
Altul îi r`spunde. „Las`,
b` fraiere, c` nu-i cuno[ti tu pe
`[tia, nici nu se bag`, ei au alt`
treab`, nu se iau de noi.“
În holul blocului al]i neferici]i, tineri între 17 [i 20 de ani,
î[i leag` garoul [i se injecteaz`.
Heroina le p`trunde direct în
sânge, sunt satisf`cu]i, au mai
f`cut un pas c`tre râul Stix.
Telefoanele mobile sun` ca la
gar`. Îl aud pe unul r`spunzând.
„Da m`, eu sunt Marius,
ce vrei? Marf` sau o fat`? Hai
c` am d’alea sub 16 ani.
A, da? {i una [i alta? Da’ai
bani p` tine? P`i te cost`, frate
la greu, nu [tii? Bine te a[tept.“
O siren` sfâ[ie lini[tea
nop]ii, ca un cu]it, greu de suportat. Droga]ii [i prostituatele
se împr`[tie ca potârnichile.
Alarm` fals`. A fost o ambulan]` care se deplasa probabil la vreun bolnav pentru primul ajutor. În timp ce ace[ti
tineri s`n`to[i se str`duiesc s`
se îmboln`veasc`. O sida, o he-

patit` B sau C, pentru c` ei
folosesc seringi în comun, iar
condi]iile în care î[i prepar`
heroina pe care [i-o injecteaz`
nu le ofer` alt` [ans`. Mai
devreme sau mai târziu se vor
infecta. Vor îngro[a num`rul
celor suferinzi, f`r` speran]` de
vindecare. P`cat, sunt tineri,
frumo[i, veseli. Ar merita ceva
mai bun.

ªase, poliþia!
Cineva din bloc a anun]at
poli]ia. A vorbit cu ofi]erul de
serviciu de la sec]ia de poli]ie.
Acesta a promis c` va dirija un
echipaj de poli]ie în zon`.
În continuare în fa]a blocului g`l`gie, înjur`turi ca la
u[a cortului, iar undeva în bloc
muzic` de proast` calitate la
refuz.
Un traficant de droguri a
vrut s`-i trag` ]eap` lui Turbatu’.
I-a vândut marf` proast` (heroin` amestec), mult amestec.
Perpelitu’ îl trage de mânec`
[i-i spune: „B`, d`-i marfa pe
care a pl`tit-o Turbatu’, nu [tii
c` `sta are acte de nebun? Vrei
s` ias` hai mare? Vezi c` se las`
cu ud. Cu ce, m`? Ce este aia
cu ud? Bag` cu]itul în tine, b`
gher]oiule, `sta. }i-am spus c`
`sta este nebun, nu? D`i din
bilele alea [i scap` de el repede.
G`sim noi fraieri pe care s`-i

în]ep`m, las` c` am o list` mare
cu ei.“
Dup` mai bine de o or` î[i
face apari]ia [i echipajul de
poli]ie. Cu sirena în func]iune,
cu girofarul la fel. Droga]ii dispar, prostituatele la fel. Cei doi
pe[ti Cristina [i Marius urc` la
etajul 1 al blocului.
Este din nou lini[te pe
strad`. Pentru cât timp oare?
Agen]ii de poli]ie se mai
învârtesc pu]in prin zon`, apoi
se îndreapt` spre ma[in`.
„Ni[te nenoroci]i, iar ne-a
pus pe drumuri degeaba. Apoi
raporteaz` prin sta]ie.
Nu este nimic, domnule,
aici, e lini[te. Ce amend` ar
merita `[tia care alarmeaz` organele de poli]ie degeaba sau
pentru a se distra.“
Noi ne punem întrebarea,
oare de ce a trebuit s` vin` poli]ia [i cu girofarul în func]iune
[i cu sirena a[ijderea la ora
aceea? În afar` de 2-3 taximetri[ti somnoro[i nu erau decât
prostituatele, pe[tii [i droga]ii.
Nu cumva este un mod de
a-i anun]a pe cei viza]i ca s` dispar` din zon` pentru un timp?
Nu [tim. Ne întrebam [i noi ca
s` ne afl`m în treab`, c` tot nu
ne d` nimeni vreun r`spuns.
Vom reveni cu noi am`nunte.
IOAN CRE}U
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Aparatul antiterorist românesc este în plinã activitate
Aparatul antiterorist din
România a ac]ionat înc` din
1972 împotriva membrilor [i
simpatizan]ilor organiza]iilor
teroriste prevenind numeroase
tentative de atac. Reu[itele
terori[tilor în ]ara noastr` au
fost minime [i comparativ cu
]`rile din jur chiar nesemnificative. Nu s-au deturnat avioane
sau nave, nu au fost lua]i ostatici [i nici nu s-au ocupat ambasade.
Dup` 11 septembrie 2001
când a fost atacat` America la
ea acas`, lucrurile s-au schimbat. A fost atacat` Spania [i,
mai recent, Anglia, dovedindu-se c` protec]ia antitero este
tot mai greu de realizat.
În România, serviciile
abilitate sunt [i ele în schimbare, garda veche de profesioni[ti l`sând locul unor tineri
care vor avea mari probleme în
viitor. Corup]ia [i nepricerea
unor factori politici au dus la

„cumetrii“ periculoase cu str`ini provenind din ]`ri cu problematic` terorist`, cazul Omar
Hayssam fiind concludent în
acest sens.
Este aproape incredibil
cum un cet`]ean str`in, suspect
[i de spionaj [i de comiterea
unor activit`]i ilicite grave, a
putut ajunge în Palatul Cotroceni [i în avionul preziden]ial. Dac` s-ar fi întâmplat asta
în America, probabil c` Serviciul Secret ar fi fost demis in
corpore, f`r` alte discu]ii.
Exist` date c` elemente de
tip Hayssam se plimb` în voie
prin ]ar`, stabilesc contacte cu
personalit`]i politice [i cine a
lucrat cu arabi [tie c` din start ei
vizeaz` coruperea [i folosirea
ulterioar` în scopul atingerii
obiectivelor urm`rite.
Dac` ar fi vorba numai de
ob]inerea unor avantaje materiale prin mijloace ilicite nu ar fi
poate a[a de grav, dar a[a cum

s-a dovedit în SUA, Spania [i
Anglia cei ce au organizat [i
comis atentatele erau demult
„planta]i“ pe teritoriul respectiv

[i, când au primit ordinul, au
atacat. Suntem în NATO, avem
trupe în Afganistan [i Irak, iar
terori[tii dac` hot`r`sc atacul

vor folosi, logic, elementele de
sprijin aflate în România. Pericolul este real [i nu putem decât
s` sper`m c` antiterori[tii de

azi nu vor face de râs tradi]ia [i
vor contracara din fa[` orice
atac terorist.
Ion Alexandru

Hagi a fost ]epuit cu 300.000 de euro (II)
La 1.04.2004, la Parchetul
de pe lâng` Tribunalul Bucure[ti
era \nregistrat` plângerea lui
Hagi Dionisie împotriva numi]ilor Iv`nescu Marin [i Buzatu
R`zvan Ristea, pentru s`vâr[irea infrac]iunilor de în[el`ciune
[i fals în înscrisuri oficiale. |n

fapt, Hagi Dionisie reclama faptul c` la data de 26.03.2004 a
cump`rat un teren în suprafa]`
de 15.000 mp în comuna Voluntari, jud. Ilfov, contra sumei de
300.000 de euro de la proprietarul Amariei Ioana, prin intermediul mandatarului Buzatu

Ristea R`zvan. |ntreaga tranzac]ie a fost intermediat` de Iv`nescu Marin, în sensul c` acesta
i-a prezentat actele de proprietate [i pe mandatarul Buzatu
Ristea R`zvan, care avea împuternicire pentru a vinde terenul
de la proprietarul Amariei Ioana.

Fals ºi uz de fals
|n ziua de 30.03.2004,
noul proprietar s-a prezentat la
prim`ria Voluntari pentru a
trece terenul cump`rat pe rol în
vederea achit`rii taxelor [i impozitelor aferente. |n momentul

când a prezentat actele la
prim`rie, func]ionarii i-au adus
la cuno[tin]` c` toate sunt false,
iar terenul în cauz` este proprietatea altei persoane.
Lui Hagi Dionisie i s-a
prezentat fotografia numitului
Buzatu Ristea R`zvan, ob]inut`
de la Serviciul de Eviden]` Informatizat` a Persoanei. Dup`
examinarea fotografiei, Hagi
Dionisie a declarat c` persoana
din fotografie nu este cea care
s-a prezentat drept Buzatu
Ristea R`zvan, mandatar al
proprietarei Amariei Ioana.
Dup` verific`rile efectuate la
Direc]ia de Eviden]` Informatizat` a Persoanei s-a constatat
c` fotografia din fi[a de eviden]`, cu cea din buletinul lui
Buzatu Ristea R`zvan nu corespund, fiind ale unor persoane diferite.
Hagi a mai declarat c`
dup` ce a aflat c` a fost în[elat,
iar actele sunt false, a luat leg`tura cu inculpatul, care l-a asigurat c` actele sunt bune [i c`
în schimbul sumei de 200.000
euro poate ob]ine [i intabularea
contractului de vânzare-cump`rare la Judec`toria Buftea.
Cei doi au discutat în mai multe
rânduri pe marginea problemei
cu terenul, stabilind în final ca
acest lucru s` se fac` pentru
suma de 20.000 euro.

Flagrantul
|n final, cei doi au stabilit
s` se întâlneasc` în aceea[i zi,
Hagi s` aduc` suma de 20.000
euro [i actele originale care au
stat la baza contractului de vânzare-cump`rare. Poli]i[tii au

organizat o ac]iune de prindere
în flagrant a lui Iv`nescu în momentul când prime[te banii [i
actele în original.
|n momentul când a fost
re]inut, asupra lui Iv`nescu s-au
g`sit actele originale ale vânz`rii-cump`r`rii.
Iv`nescu nu este la prima
„afacere“ de acest fel. La data
de 31.05.2004 a fost înregistrat` la Parchetul de pe lâng`
Tribunalul Bucure[ti plângerea
p`r]ii v`t`mate Gavril` Ion,
prin care reclama c` a fost în[elat de inculpatul Iv`nescu
Marin cu ocazia vânz`rii-cump`r`rii unui teren în suprafa]`
de aproximativ 1.000 mp, situat în Bucure[ti.

Nepãsarea
autoritãþilor
De[i Hagi nu este primul
[i nici ultimul care a luat o asemenea ]eap` de la Iv`nescu, organele competente par s` nu-[i
fac` nici o problem`. P`gubitul
a[teapt`, de luni bune, ca cineva de la Poli]ie sau Parchet s`-l
cheme [i s`-i comunice date
despre mersul anchetei. Din
nefericire, autorit`]ile nu dau
nici un semn. Dosarul pare
s` se fi \n]epenit pe undeva
printr-un sertar care nu se mai
deschide. De obicei, asta \nseamn`, \n ]ara \n care tr`im, c`
cineva a dat cinstea pe ru[ine,
c` a primit „dreptul“, mai precis. Vom urm`ri \n continuare
mersul acestui caz [i a[tept`m,
chiar dac` cu din ce \n ce mai
pu]in` r`bdare, reac]ia autorit`]ilor.
DANIEL VALERIU
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Casã dulce casã – vis neîmplinit
MTTC a tqiat subven]ia de 20% pentru construc]iile prin ANL
Pia]a imobiliar` din România cunoa[te în prezent o
evolu]ie spectaculoas` atât în
domeniile de business [i investi]ii cât [i în m`sura în care ne
prive[te pe fiecare dintre noi,
c`ci dac` nu suntem cu to]ii
investitori activi avem fiecare
nevoie de o locuin]`.
Comparativ cu cet`]enii
]`rilor occidentale care în marea majoritate locuiesc în case
cu chirie, se pare c` cet`]enii
români prefer` s` aib` propria
locuin]`, aproximativ 96%
fiind proprietari ai imobilelor în
care locuiesc.
La întrebarea „care este
urm`torul t`u obiectiv în viitorul apropiat“ probabil 7 din 10
vor r`spunde c` î[i doresc o locuin]` unifamilial`. Tentativa
evad`rii de „la bloc“ este mare
iar periferiile marilor aglomer`ri urbane au devenit excelente loca]ii atât pentru ample
proiecte reziden]iale cât [i pentru construc]ii în regie proprie.
Aceste ansambluri reziden]iale se g`sesc în general în
zona de nord a capitalei, uneori
chiar în sectorul 1, alteori în
localit`]ile al`turate, dar construc]iile s-au extins [i în
Domne[ti, Pantelimon, Cernica, Chiajna, Buftea – amplasarea lor mizând pe proximitatea
unei ape sau a unei p`duri.

mare decât oferta. În România,
pia]a construc]iilor este accentuat influen]at` de pia]a neagr`.
Estimativ, pia]a neagr` reprezint` înc` 50% din pia]a construc]iilor reziden]iale. Cauza
principal` a acestei situa]ii este
tolerarea muncii la negru, care
duce la neplata impozitelor pe
salarii [i implicit la concuren]a
neloial` [i evaziune fiscal`.
Dac` pe termen scurt, cererea va acoperi oferta, pe m`sur` ce vor ap`rea noi develo-

lâng` avantajul elimin`rii plictisitoare [i enervantelor deplas`ri zilnice dinspre – [i de la –
locuin]` la serviciu. Astfel, în
Bucure[ti apar blocuri întregi –
variante de lux ale blocurilor
ceau[iste. Pre]urile la aceste
apartamente sunt similare celor
cerute pentru locuin]ele unifamiliale; între 800 euro/mp [i
1.800 euro/mp. Aici este interesant c` un singur antreprenor va
„invada“ pia]a în urm`torii doi
ani cu un num`r de aproximativ

de 50-80 de mp, cu precizarea
c` pre]ul pentru metrul p`trat
construit nu este mult mai mic,
dar c` suprafa]a mai redus` le
face accesibile, îns` posibilitatea de a accede la achizi]ionarea unui asemenea apartament
este foarte dificil`. Conform regulamentului ANL (înfiin]at`
în baza Legii nr. 152/1998)
pentru ob]inerea unei locuin]e
sunt necesare urm`toarele acte:
 Cerere tip – registratur`
Prim`rie;

adresa declarat`;
 Contractul de vânzarecump`rare din care s` rezulte
sufrafa]a locuibil` (unde locui]i
cu muta]ie definitiv` sau re[edin]a de flotant);
 Persoanele care locuiesc cu chirie vor prezenta Contractul de închiriere înregistrat
la organele fiscale, iar în contract se va specifica chiria, în
condi]iile pie]ii;
 Pentru persoanele cu
care convie]uiesc la aceea[i

peri interna]ionali, firmele de
construc]ii trebuie s`-[i îmbun`t`]easc` calitatea execu]iei [i s`
apeleze la arhitec]i autoriza]i
pentru executarea proiectelor de
construc]ie. Totu[i, împotriva
trendului trebuie s` accept`m c`
exist` un segment important [i
de adep]i ai vie]ii în bloc. Cât de
atr`g`toare ar fi varianta vilei
cochete situat` într-o elegant`
periferie, mul]i nu-[i pot înfrânge apetitul pentru via]a activ` în
centrul ora[ului, aceasta pe

400 de locuin]e într-un ansamblu reziden]ial situat în zona
{tefan cel Mare, proiect ce se
adreseaz` cump`r`torilor cu nivel de venituri peste medie.

 Adeverin]` de salarizare
(so], so]ie) cu venitul net/12
luni (persoanele care nu au nici
un venit vor prezenta declara]ie
Notariat);
 Certificat fiscal (so],
so]ie) Prim`rie din care s`
rezulte c` nu de]ine]i locuin]`
proprietate;
 Copii xerox buletine,
c`r]i de identitate (pentru toate
persoanele), certificat de c`s`torie (pentru toate familiile),
na[tere copii, care locuiesc la

adres` cu acela[i domiciliu se
va prezenta copie xerox buletine identitate – persoanele majore, pentru minori copie xerox
certificat de na[tere;
 Certificat medical cu
gradul de invaliditate (dup`
caz);
 Declara]ie Notariat
(so[, so]ie) din care s` rezulte
c` nu de]ine [i nu a de]inut nici
o locuin]` pe care a \nstr`inat-o
dup` 1.01.1990;
 Acte studii;

Avantaje
ºi dezavantaje
Iat` una dintre consecin]ele cre[terii spectaculoase de
anul trecut a pre]urilor la apartamente care este coroborat` cu
oferta din ce în ce mai solid` de
„case pe p`mânt“. Este clar c` a
locui într-o cas` constituie un
avantaj fa]` de a locui într-un
apartament de bloc; posibilitatea de a-]i personaliza locuin]a, intimitate, lini[te, valorificarea în sensul dorit a cur]iigr`din`, loc de joac`, piscin`.
Desigur, nu to]i au bani pentru
a[a ceva. Pre]ul pentru achizi]ionarea unei astfel de locuin]e
variaz` între 600 euro/mp [i
1.800 euro/mp în func]ie de
loca]ie, finisaje, utilit`]i. De eviden]iat la acest capitol este
„miniora[ul“ ce va fi construit
în zona B`neasa, unul dintre
cele mai ample proiecte private
de dezvoltare urban` din Europa Central` [i de Sud-Est, întinzându-se pe o suprafa]` de 220
de hectare, din care 50 de hectare de spa]iu verde (proiectul va
m`ri suprafa]a capitalei cu 1%).
Cu toate acestea, calitatea
construc]iilor de multe ori este
înc` slab`, nu exist` uniformitate din punct de vedere arhitectonic, dezvoltarea a fost haotic`, iar cererea se men]ine mai

Condiþii draconice
În Bucure[ti fiecare sector are programe pentru câte
8-10.000 de locuin]e. Acestea
sunt, în general, garsoniere [i
apartamente de dou` camere
pentru tineri, având un grad de
confort standard, la suprafe]e

 Adeverin]` de la asocia]ia de propietari cu nr. de persoane care pl`tesc între]inerea;
 Copie Carte de munc`
(so], so]ie), adus` la zi.
Pân` aici nu pare foarte
dificil, îns`, parcurgând criteriile cadru pentru stabilirea priorit`]ilor, locuin]a mult visat` se
îndep`rteaz` complet. Mai grav
este faptul c` Ministerul Transporturilor, Construc]iei [i Turismului (MTCT) nu va mai acorda subven]ii de 20% din valoarea construc]iei pentru persoanele fizice care î[i construiesc
case prin Agen]ia Na]ional`
pentru Locuin]e (ANL). Ministrul delegat pentru Lucr`ri Publice [i Amenajarea Teritoriului, Laszlo Borbely declara de
curând c` „ANL [i-a dep`[it
atribu]iile, devenind un actor
prea important pe pia]a imobiliar`. Din acest motiv credem c`
eliminarea subven]iei de 20%,
care reprezint` o discriminare
este un pas c`tre normalitate. (...)
Încerc`m astfel s` schimb`m pozi]ia statului în problema locuin]elor“, a explicat Borbely. Agen]ia va construi în
continuare locuin]e, aproape
300 în acest an, iar acestea vor
putea fi achizi]ionate prin credit
ipotecar.
Din punct de vedere financiar c`derea liber` a euro din
ultima perioad` a început s`
fac` victime [i pe pia]a imobiliar`. Ca s` nu „ias` în pierdere“ din sc`derea euro, proprietarii au hot`rât s` creasc`
pre]urile apartamentelor [i caselor scoase la vânzare. Cei
care vând ajusteaz` pre]urile
apartamentelor în func]ie de
paritatea leu/euro [i pentru c`
euro a sc`zut, pentru a ob]ine
aceea[i sum` în lei, ace[tia
cresc pre]urile în euro.
A ap`rut de aici o discrepan]` între cerere [i ofert` [i,
mai interesant, una între pre]ul
cerut [i cel al tranzac]ion`rii
propriu-zise.
Din acest motiv, e greu de
spus cât cost` o locuin]` de un
anume tip în cutare cartier.
Din ziare sau de pe Internet
afl`m c` proprietarul solicit`
60.000 euro. Dar dac` analiz`m ultimele vânz`ri din
zon`, vom vedea c` media se
situeaz` pe la 52.000-53.000
euro. Cert este c` datorit`
politicii B`ncii Na]ionale [i
evolu]iei pie]ei imobiliare pre]ul apartamentelor din Bucure[ti a început s` scad`, ajungând cu 10% mai mic decât în
ianuarie. Tendin]a se va men]ine [i în a doua parte a anului,
când sunt a[teptate sc`deri [i
mai pronun]ate.

Vicen]iu Constantin
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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...

Mã descurc,
ca sã
exist

Vorbeam zilele trecute cu
un amic n`scut [i crescut pe
alte meleaguri, poposit îns` de
mai mul]i ani pe la noi, cu treab`, [i, tot încercând s` g`sim o
caracteristic` general` a românilor (c`ci a[a suntem noi, oamenii, ne place s`-i împ`r]im
pe ceilal]i în categorii, pe care
s` lipim ni[te etichete, pe care

s` le închidem bine în sert`ra[e, pe care s` lipim alte etichete, ca s` nu ne încurc`m [i
s` facem pu]in` ordine în haosul care ne înconjoar`), am
ajuns împreun` la concluzia c`
sportul na]ional specific nu e
oina, cum înv`]am în [coal`
(câ]i români a]i v`zut practicând oin` în ultima vreme?

Personal, n-am v`zut nici
unul.), ci descurcatul.
„A se descurca“ [i nu „a
descurca“ (nuan]` – sunt lucruri total diferite) e un verb interesant. Într-adev`r, faptul c`
m` descurc n-are leg`tur` nici
cu valoarea lucrului f`cut, nici
cu variatele mele competen]e,
nu presupune nici un mare efort

concentrat (mai pe române[te,
munca mult` s` fie la al]ii
acas`), nici talent, nici voca]ie.
E o abilitate, mai degrab`
dobândit` decât înn`scut`, de a
te strecura, a da din coate, a s`ri
peste sau a o lua de-a dreptul,
fiecare cum poate, de a ajunge
la liman, unde te a[teapt` invariabil lauda [efului, colegilor,
prietenilor, p`rin]ilor, vecinilor:
„Bravo, e[ti b`iat/fat` descurc`re]/descurc`rea]`.“
Aten]ie, nici amicul meu,
nici eu, nu spuneam c` e ceva
r`u în „a te descurca“, dimpotriv`. E ceva chiar simpatic.
Într-o situa]ie dramatic` e chiar
l`udabil [i admirabil. Dar exist` ceva în doi peri în verbul
`sta, adic` ne ferim s` promitem cu toat` gura (c`ci dac` nu
ne descurc`m?) sau s` g`sim
solu]ii clare, dar totodat` are
ceva zglobiu [i optimist, reconfortant.
Deci, pân` s`pt`mâna
viitoare, v` doresc s` v` descurca]i.

FACULTATEA E INDISPENSABILq,
DAR DE CE?
S-a terminat [i bac-ul, cu eternele lamenta]ii
(despre nivelul tot mai slab, de[i nu [tiu de unde
aceastq idee cq toatq lumea trebuie sq ia bac-ul)
[i a[a-zisele „perle“ publicate în diverse ziare [i
trimise pe internet alqturi de tentativele de bancuri
menite sq înveseleascq via]a la birou [i toatq lumea
dq nqvalq spre facultq]i. Dar de ce? Sq-i întrebqm
pe cei care au terminat deja facultatea ce fac,
dacq fac, cu ea.

Mircea P. (28 ani, agent
marketing). Ce fac n-are nici
o leg`tur` cu ce am înv`]at,
având în vedere c` eu am terminat, ca toat` lumea, dreptul.
Acum dac` m` întrebi nici nu
mai [tiu de ce am ]inut atât de
mult s` fac dreptul, pentru c`
m-am preg`tit serios [i am
înv`]at serios, am tocit pân`
mi s-a topit creierul [i degeaba, c` mi-am dat seama c` nu
prea pot s-o iau pe drumul
`sta. Am început s` lucrez din
timpul facult`]ii în cu totul alt
domeniu, marketing, promovare etc. [i am v`zut c` mi se
potrive[te.
Ileana M. (26 ani, asistent
manager). Eu am f`cut ziaristic`. M-am chinuit o gr`mad`
s` îmi pl`tesc taxele. Nu pot s`
spun dac` a meritat sau nu.
Da, mi-am dorit, când am intrat în facultate, s` lucrez ca
ziarist într-o televiziune. Nu
s-a putut. Oricum, între timp
au ap`rut altele, mi s-a oferit
[ansa s` lucrez aici [i m-am
hot`rât c`, decât s` stau s` visez [i s` a[tept ceva ce nu prea
are cum s` se întâmple, mai
bine fac ceva util pentru toat`
lumea. A[a am ajuns aici.
Tudor M. (25 ani, web designer). Meseria mea actual`,
care-mi place [i din care câ[tig
bani, nu se înva]` la [coal`.
A[a c` am f`cut [i eu, ca toat`
lumea, o facultate (în cazul

meu ASE), dar nu m-am gândit nici un moment c` o s` fac
ceva legat de asta (nu m` vedeam pe la vreo banc` sau ]inând contabilitatea undeva...).
Deci nu pot s` spun c` sunt
dezam`git. Am intrat la facultate con[tient c` nu m` va
preg`ti pentru ceea ce-mi doresc [i apoi am încercat s` g`sesc porti]e s` fac ceea ce-mi
doresc.
Alexandra P. (24 ani, agent
vânz`ri). Eu sunt un caz dramatic, de[i ca mine sunt sigur`
c` sunt mul]i. Am f`cut psihologia, care nu c` nu mi-a
pl`cut, dar la un moment dat
mi-am dat seama c` nu pot sau
nu vreau s` practic ceva legat
de domeniul `sta [i am ajuns,
de nevoie, s` lucrez în vânz`ri,
domeniul cel mai departe,
poate, de ceea ce sunt, de ceea
ce-mi place sau ce pot s` fac.
Dar sper c` nu voi r`mâne
aici.
Cristi B. (26 ani, programator). Da, eu sunt unul dintre
cei care a f`cut [i facultatea de
profil, informatic`, a [i lucrat
dintotdeauna pe domeniu (înc` de când eram la c`min f`ceam site-uri pe bani pu]ini la
început, apoi din ce în ce mai
mul]i) [i [i-a g`sit [i loc de
munc` în industria IT. Dar mie
mi se pare normal, de[i [tiu c`
majoritatea oamenilor m`
consider` un norocos.
Pagin` realizat` de
iulia gorzo

