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„Alerta“ l-a identificat pe
„colonelul Dumitrescu“
Cazul ziari[tilor rqpi]i \n Irak a rqmas cu multe necunoscute. Una dintre ele
este identitatea misteriosului „colonel Dumitrescu“ pe care pre[edintele
Bqsescu \l nominaliza drept unul dintre marii dezinformatori ai acestei
spe]e. Misteriosul ofi]er a fost gqsit [i identificat de cqtre reporterii no[tri.
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Dupq ce pre[edintele Bqsescu a aprins fitilul
cercurilor de interese, toatq lumea a \nceput sq-[i
dea cu pqrerea pe aceastq temq. Exceptând câteva
persoane bine informate care [tiau cu exactitate
despre ce este vorba \n propozi]ie, mai toatq lumea
bqtea câmpii cu drag [i spor, fqrq sq aibq habar cu
ce se mqnâncq cercurile alea, grupurile, gq[tile sau
cum or mai fi fost ele botezate. Premierul, avertizat
probabil de sondajele de opinie [i de cqtre
colaboratorii sqi cq nu prea conteazq \n jocul politic
românesc, s-a hotqrât peste noapte sq iasq la bqtaie,
cu surlele, trâmbi]ele [i televiziunile de rigoare
dupq el. I-a lqsat pe to]i cu gura cqscatq când a
anun]at, hotqrât, cq nu-[i mai dq demisia. Probabil
cq [i acum \i mai dau acatiste membrii PSD, care o
bqgaserq pe mânecq de tot [i nu mai gqseau nici o
solu]ie sq iasq din capcana pregqtitq cu grijq de
Bqsescu. Noroc cu Tqriceanu, cq-i bqiat bun la
suflet. A urmat apoi circul cu cele 21 de informqri
ale SRI, când, convins cq-l sperie de moarte pe
Bqsescu, s-a dat mare cq o sq cearq declasificarea
documentelor respective. A trebuit sq vinq SRI-ul [i
sq-i dea cu legea \n cap ca sq priceapq ce se poate [i
ce nu. Apoi a trecut, plin de hotqrâre [i voio[ie,
sq-[i apere mini[trii. Nu existq corup]ie \n cadrul
Guvernului, nici de rudq, am aflat de la domnia-sa.
Treaba cu Petrom-ul, care se tot lqlqie, nu miroase
deloc a corup]ie, chiar dacq este vorba de multe
milioane de dolari. |n plus, nici cercuri care
\ncearcq sq corupq vreun ministru nu existq.
Mini[trii domniei sale, \nsq, \l contazic din nou.
„Dacq vorbim de presiuni mediatice [i presiuni de
grupuri de interese reflectate \n presq, sigur“,
declara, de curând, Monica Macovei. Pqi [i partea
leului din ceea ce \nseamnq media cine o de]ine?
Poporul? Contribuabilul? Statul? Nici pomenealq.
Regqsim aceia[i oameni cu interese \n energie [i
petrol. Aceia[i oameni care conduc, din umbrq, nu
doar ziare, reviste [i televiziuni, nu doar firme cu
cifre de afaceri ame]itoare. Conduc [i politicieni.
Conduc [i Guvernul. Doar Tqriceanu nu [tie asta.
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Tãriceanu este veriga slabã
a politichiei dâmboviþene
Semnalele din ce în ce mai
îngrijor`toare privind aderarea
României la Uniunea European` care vin din partea oficialilor
europeni sunt expresia unei
nervozit`]i a vechiului continent fa]` de statele ex-comuniste. Se pare c` nota de plat`
pentru statele din ultimul val a
dep`[it a[tept`rile, iar acceptarea României [i Bulgariei, ]`ri

s`race cu o groaz` de probleme
economice [i sociale, prost gestionate, nu ar face decât s`
adânceasc` deficitul ]`rilor vest
europene.

Cu stângu’-n dreptu’
Surprinz`tor, dar politicienii par a lua extrem de u[or
posibilitatea respingerii României de la procesul de aderare
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Pl`tim cash orice informa]ie

din 2007. Din informa]ii cvasipublice ne a[tept`m ca Raportul de ]ar` din toamna acestui
an s` fie, l`sând la o parte discursul diplomatic, de-a dreptul
dezastruos pentru noi.
Cu o senin`tate demn` de
cea a martirilor pu[i pe cruce
sau ar[i pe rug, politicienii
no[tri au o problem`: înlocuirea pre[edintelui Senatului [i
Camerei Deputa]ilor. Nu conteaz` c` travers`m un dezastru
natural din cauza celor mai
cumplite inunda]ii din istoria
]`rii, totul se rezum` pentru politicienii de la putere la schimbarea lui Nicolae V`c`roiu [i a
lui Adrian N`stase. Domnul
T`riceanu, care se contrazice la
fel de u[or precum respir` (vezi
episodul cu alegerile anticipate)
a ie[it la ramp` cu un simulacru
de alegeri parlamentare. Domnul Boc, pre[edintele PD, are
un discurs din ce în ce mai ne\n]eles. Domnul Blaga [i Flutur
sunt preocupa]i de inunda]ii;
dar la fa]a locului nu sunt
deosebit de eficien]i (30 de case
construie[te Gigi Becali din
fonduri proprii), Teodor Mele[-
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canu iese din când în când la
televizor, unde, în mod elegant,
spune totul despre nimic [i ca
s` fie pus` bomboana pe coliv`
a plecat din Guvern singurul
ministru, Mona Musc`, care se
bucura de simpatia mass-media
[i a opiniei publice.

c` a pre[edintelui PNL, care a
sfidat nu doar opinia public`, ci
[i propriul s`u partid demonstreaz` nu c` România nu este
guvernat`, ceea ce nu ar fi cea

mai mare nenorocire, ci c` este
guvernat` prost, ceea ce este o
catastrof`.
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Catastrofa guvernãrii
Ce este cu aceast` ac]iune
contraproductiv` care urm`re[te schimbarea pre[edin]ilor Senatului [i Camerei Deputa]ilor?
În primul rând ambi]ia senatorului PD Radu Berceanu,
care dore[te postul lui Adrian
N`stase. În al doilea rând poli]ele pe care Monica Macovei,
poate în mod just, dore[te s` le
pl`teasc` PSD. În al treilea rând
manevrele ciudate ale unei
p`r]i din fostul partid de guvern`mânt, care dore[te nu neap`rat o reform` a PSD, cât mai
curând un nou pol de putere, fie
[i prin alian]` cu democra]ii [i
liberalii. Veriga slab` în acest
joc, de care to]i încearc` s`
profite, este premierul T`riceanu. Compromiterea alegerilor
anticipate prin renun]area brus-
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„Alerta“ a descoperit
identitatea „colonelului Dumitrescu“
din cazul ziariºtilor rãpiþi
Dumitrescu a lucrat înainte de
1989 pe [antierele de construc]ie din Irak [i alte spa]ii arabe.
În momentul r`pirii ziari[tilor,
Virgil Dumitrescu [i-a reactivat
fostele rela]ii, ajungând în posesia anumitor date [i informa]ii care le-a trimis unor ofi]eri
de informa]ii de la armat` [i posibil [i de la alte servicii secrete. Prin func]ia de expert la Comisia de Ap`rare, Siguran]` [i
Ordine Public`, inginerul Dumitrescu avea rela]ii oficiale cu
ofi]erii respectivi. Nu este exclus îns` ca domnul Dumitrescu s` fi fost dezinformat de c`tre sursele sale arabe, fie voit,
fie involuntar.

Filiera sirianã

tat recuperarea prejudiciilor.
Oricare ar fi explica]ia alegerii
lui Nasim ca [i negociator, de
vreme ce afacerea a avut un final fericit nu credem c` mai
exist` loc pentru comentarii.

Informaþiile
preºedintelui

Dosarul celor trei ziari[ti
români r`pi]i în Irak [i recupera]i în urma unor negocieri
secrete de c`tre serviciile secrete este departe de a fi elucidat.
Trimiterea în judecat` a lui
Omar Hayssam [i anchetarea
complicelui s`u Munaf în Irak
nu a adus pân` în prezent decât
elemente în cel mai bun caz rizibile, cum ar fi declara]ia c`
cel vizat pentru a fi r`pit era senatorul PSD Ion Vasile, tat`l
ziaristei Marie-Jeanne.

Semne de întrebare
Nu ne-am propus o analiz`
pe caz, întrucât trebuie s` recunoa[tem c` ne lipsesc acele
date [i informa]ii care, în mod
just, sunt ]inute secrete. De altfel, chiar pre[edintele B`sescu
a declarat c` anumite aspecte

ale dosarului nu vor fi publice
decât dup` 40 de ani. Cele trei
victime – Marie-Jeanne, Ohanesian [i Sorin Mi[coci – au intrat într-un con de umbr`, lucru
greu de explicat pentru ni[te
profesioni[ti ai informa]iei.
În timpul crizei s-a t`cut
sau s-a vorbit când nu a fost cazul, ceea ce a dus la numeroase
specula]ii, multe dintre ele legate de teoria conspirativit`]ii.
Ridic` semne de întrebare alegerea, se spune de c`tre pre[edintele României, a unui negociator secret în persoana doctorului Nasim, c`ruia Hayssam
îi l`sase înainte de r`pirea ziari[tilor o parte însemnat` a
averii sale. Amintim c` Hayssam era [i este anchetat pentru
infrac]iuni economice grave,
care în mod normal ar fi necesi-

Vom reveni îns` la una
dintre declara]iile pre[edintelui
B`sescu, care a trecut aproape
neobservat`. Domnul B`sescu
a afirmat c` în timpul crizei
ziari[tilor r`pi]i în Irak s-a desf`[urat o puternic` ac]iune de
dezinformare [i intoxicare a
presei, opiniei publice [i serviciilor secrete române[ti, care
putea avea consecin]e tragice.
Pre[edintele a sugerat c`
datorit` ac]iunilor de intoxicare, ofi]erii români de informa]ii apar]inând SIE [i Direc]iei de Informa]ii Militare deta[a]i în Irak, unde lucrau sub
acoperire, erau aproape de a se
lichida între ei. Pre[edintele a
nominalizat persoana dezinformatorului, un anume „colonel
Dumitrescu“. Peste acest episod s-a a[ternut t`cerea. Nimeni nu a reu[it s`-l g`seasc`
pe mai mult sau mai pu]in fantomaticul „colonel Dumitrescu“, despre care s-a crezut la un
moment dat c` ar fi folosit un
nume conspirativ.

Misterul dispare
Am întreprins propria
noastr` investiga]ie [i prin probe directe am stabilit c` acest

„colonel Dumitrescu“ este o
persoan` real`. Aparent, îns`,
nu are nici o leg`tur` cu vreun
serviciu secret românesc.
Este vorba despre expertul
parlamentar Virgil Dumitrescu,
de la Comisia de Ap`rare, Siguran]` [i Ordine Public`. De
profesie inginer, domnul Virgil

Cel pu]in una dintre informa]iile primite de Dumitrescu
[i, presupunem, transmis` celor
în drept, este spectaculoas`,
ceea ce nu înseamn` neap`rat c`
este [i credibil`. Conform acestei informa]ii, ziari[tii ar fi fost
cel pu]in în a doua parte a sechestr`rii de]inu]i în Siria. F`ra a
specula, amintim c` spre finalul
crizei ostaticilor, ministrul de
Externe Ungureanu a întreprins
o vizit` nea[teptat` în Siria,

dup` care eliberarea ziari[tilor a
fost o chestiune de zile.
De asemenea, doi dintre
cei aresta]i în cauz` – Hayssam
[i Zaher Iskandarani – sunt cet`]eni sirieni. Cel pu]in în cazul
lui Iskandarani s-a procedat
într-o manier` bizar`. Sirianul a
fost arestat sub o acuza]ie privind infrac]ionalitatea economic`, dar în câteva zile a fost
pus în libertate. Iskandarani a
fost cunoscut într-o anumit` perioad` ca un lider neoficial al
comunit`]ii siriene din România. Între el [i Hayssam exist`
un punct comun. Amândoi au
prosperat în domeniul afacerilor prin rela]ii în PSD [i prin
prietenia cu Viorel Hrebenciuc.
Noi nu putem trage o concluzie privind veridicitatea informa]iilor pe care Virgil Dumitrescu, alias colonelul Dumitrescu le-a oferit serviilor secrete. Un lucru îns` este cert. Dosarul r`pirii ziari[tilor are, cel
pu]in pentru opinia public`,
destule puncte care sunt mai
multe sau mai pu]in voit ]inute
în umbr`.
George Dora
Sorin v.
teodorescu
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Iranienii au atentat la viaþa
papei Ioan Paul al II-lea
cist`, ci fundamentalist` [i proiranian`. Motiva]ia ac]iunilor
teroriste pe care le-au comis în
Turcia era destabilizarea guvernului laic [i pro-occidental
de la Ankara. De altfel, unul
dintre mobilurile Ayatolahului
Komeini, conduc`torul revolu]iei islamice de la Teheran era
exportul prin violen]` al fundamentalismului, în primul rând
în statele musulmane. Cu ocazia vizitei Papei în Turcia, în
1979, fundamentali[tii islamici
pro-iranieni îl amenin]aser` pe
suveranul Pontif, printr-o scrisoare deschis` trimis` unor
ziare centrale din Ankara: „Imperiali[tii occidentali, speria]i
c` Turcia [i na]iunile islamice
surori ar putea deveni ni[te
puteri politice, militare [i economice în Orientul Mijlociu,
trimit în Turcia, în acest moment delicat, pe Conduc`torul
Cruciadelor, Ioan Paul, travestit în lider religios. Dac`
aceast` vizit` nu va fi anulat`,
îl voi ucide în mod inten]ionat
pe Papa Conduc`tor“.

Informaþii
de la Mossad
A devenit o [tire curent`
care nu mai suscit` nici un interes orice informa]ie privind

atentatele zilnice din Irak. Este
dificil, dac` nu imposibil de
f`cut o departajare între ac]iuni

insurgente [i atentate teroriste.
Un lucru este evident. În pofida
declara]iilor liderilor coali]iei,

situa]ia din Irak este departe de
a fi sub control. Cu toate acestea, nu dosarul irakian risc` s`
arunce în aer Orientul Mijlociu,
ci apari]ia unui nou pericol:
programul nuclear iranian.

Adevãratul sponsor
al Al-Qaida
Iranul este practic singurul
stat din zon` guvernat de un
regim fundamentalist-islamic.
Doctrina ayatolahilor (conduc`tori religio[i) de la Teheran
prevede expansiunea islamic`
prin for]` [i, cu toate c` nu
exist` nici recunoa[tere oficial`, Iranul este adev`ratul
sponsor al fundamentali[tilor
din Al-Qaida. Dup` debarcarea
[ahului Reza Panlavi, la începutul anilor ’80, Teheranul a
ini]iat [i coordonat acte de terorism individual în Europa, împotriva celor considera]i a fi
du[manii islamului.
La 13 mai 1981 o informa]ie de pres` a zguduit întreaga planet`. În Pia]a San Pietro,
cet`]eanul turc Ali Agca a tras
mai multe focuri de pistol asupra fostului suveran pontif,
Papa Ioan Paul al II-lea.

Vina este aruncatã
pe bulgari
Ali Agca a fost prins [i în
primele declara]ii a afirmat c` a
ac]ionat din ordinul spionajului
bulgar, care în perioada respectiv` era un gen de sucursal` a

KGB-ului. Existau argumente
pentru o astfel de tez`. Papa
Ioan Paul al II-lea, de origine
polonez`, era un sprijinitor
public al Sindicatului Solidaritatea, ale c`rui proteste zdruncinaser` pentru prima oar` dup`
revolu]ia maghiar` din 1956 [i
dup` Prim`vara de la Praga bazele a[a-ziselor orânduiri socialiste din estul Europei.
În pofida unui proces r`sun`tor în epoc`, bulgarii, acuza]i
de Agca ca fiind ini]iatorii atentatului, au fost achita]i de un tribunal italian.
Agca se afl` [i în prezent
întemni]at într-o închisoare italian` de maxim` securitate,
fiind condamnat pe via]`. Nu a
m`rturisit niciodat` adev`rul,
poate cu excep]ia unei audien]e
pe care fostul Suveran Pontif
i-a acordat-o la închisoare, [i a
fost considerat` de Pap` sub
taina spovedaniei.

„Lupii Cenuºii“
În mod firesc, marile servicii secrete ale lumii au investigat atentatul asupra Papei.
KGB-ul [i CIA s-au acuzat reciproc, inclusiv prin a[a-zise informa]ii confiden]iale l`sate s`
se scurg` în paginile marilor
cotidiane.
S-a spus c` Agca a f`cut
parte dintr-o organiza]ie de tip
fascist numit` „Lupii Cenu[ii“.
Era adev`rat, numai c` organiza]ia men]ionat` nu era fas-

Serviciul secret israelian a
stabilit c` aceast` scrisoare a
fost scris` fie de Komeini personal, fie de un lider religios
din anturajul s`u. Mai mult,
Mossadul a stabilit c` dup`
evadarea dintr-o închisoare din
Turcia Agca s-a refugiat în Iran,
unde a petrecut câteva luni în
diferite tabere de antrenament
pentru terori[ti. Din aceea[i
surs` rezult` c` în Iran lui Agca
i s-a promis c` i se va oferi
[ansa de a-l ucide pe Pap` la
momentul potrivit. Teheranul
parte mo[tenise de la regimul
[ahului Pahlaui, parte î[i construise un serviciu de informa]ii eficient, care, dup` recrutarea lui Agca, pentru a încurca
urmele, l-a trimis într-un voiaj
în Bulgaria. Pentru Teheran,
implicarea unui regim comunist, deci ateu, în atentatul împotriva Papei constituia atât un
alibi demn de luat în seam`,
cât [i îndep`rta-rea oric`rei b`nuieli asupra implic`rii grup`rilor pro-iraniene de sorginte
fundamentalist- islamic`.
În 1984, Mossadul, printr-o
leg`tur` secret` de la Vatican, a
dezv`luit Suveranului Pontif
implicarea regimului de la Teheran în atentatul din 1981.
Public, fostul Pap` nu a f`cut
nici o declara]ie privind filiera
iranian` din atentatul care era
s`-l coste via]a.
departamentul
documentare
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Traian Bãsescu versus Pro-Marele
Maestru al Masoneriei Române
proprietar al unui spa]iu comercial situat pe strada Doamnei
nr. 1-3, corespondent Calea
Victoriei nr. 28, sector 3, compus din subsol, parter, mezanin,
dou` etaje [i mansard`, în suprafa]` de 1836,06 mp.
Ce este îns` CONFEX Interna]ional SA? Societatea s-a
înfiin]at pe baza Legii nr. 15/
1990 [i a Hot`rârii de Guvern
nr. 1213/20.11.1990, prin reorganizarea Trustului de Produc]ie [i Comercializare a Confec]iilor Întreprinderii de Comer] Exterior „Confex Bucure[ti“ [i a Centralei Industriei
Confec]iilor Bac`u.
Avem de-a face cu o
[mecherie tipic comunist` larg
practicat` în ex-URSS. Mare
parte a întreprinderilor de stat
din perioada socialist` a fost
dat` pe doi lei unor \nvârti]i ai
perioadei post-1989.

de lei, reprezentând chiria neachitat`. În aceea[i perioad`, pe
rolul Cur]ii Supreme de Justi]ie
se afla recursul declarat de succesoarea „A[ez`mintelor Nifon
Mitopolitul“, care revendica
imobilul na]ionalizat de comuni[ti în 1948.
De unde, de neunde, Gabriel Homotescu, a f`cut rost de
un titlu de proprietate care, din
câte [tim noi, nu a fost pus în
executare, cel pu]in pân` în
2001. SC CONFEX Interna]ional SA a fost tot timpul un

chiria[ al municipalit`]ii [i ne
mir` faptul c` un mason cu
rang înalt ca domnul Gabriel
Homotescu, care a depus jur`mântul în loj`, a comis un sperjur de asemenea gravitate.
Venerabile Gabriel Homotescu, pedeapsa în Loj` ar trebui s` fie arderea între coloane
(nu v` speria]i, stima]i cititori,
este pur simbolic`), dar presupunem c` cei care trebuie s`
aplice legea profan` vor avea la
rândul lor un cuvânt de spus.
George Dora

Scurt istoric

Pentru cea mai mare
parte a opiniei publice, masoneria a r`mas o organiza]ie
ocult`, înv`luit` în mister,
care conduce din umbr` afacerile na]ionale [i, de ce nu,
pe cele interna]ionale.
În orice caz, masoneria
este sau ar trebui s` fie o organiza]ie dac` nu elitist`, cel
pu]in a elitelor.
În România putem vorbi
de un Kog`lniceanu, Alecsandri, Br`tianu, Carandinu, Sadoveanu, Stolnici, Cuza sau, mai
aproape de timpurile noastre,
Nicu Filip, Com`nescu, Dan
Amedeo L`z`rescu, Victor Babiuc, actualul premier T`riceanu, precum [i majoritatea ofi]erilor superiori din MApN, MI [i
Serviciile Secrete.

Masoni din interes
Din p`cate, dup` reactivarea masoneriei în 1992, în

aceast` fr`]ie universal`, cel
pu]in în România au p`truns
personaje dubioase, care nu o
dat`, prin afacerile lor la limita
legii, au ]inut prima pagin` a
ziarelor. Cunoa[tem destule
exemple de a[a-zi[i masoni
care au infiltrat lojile Marelui
Orient cu un singur scop: afacerile oneroase.
La timpul potrivit vom
publica numele acestor cet`]eni, care departe de a fi liberiziditori, în]eleg prin masonerie
un simplu mijloc de a-[i l`rgi
cercul rela]ional [i de a ob]ine
diverse oportunit`]i de afaceri;
nu întotdeauna cele mai curate.
Sper`m s` fim bine în]ele[i. Nu ne permitem s` atac`m
masoneria [i cu atât mai pu]in
Marea Loj` Na]ional` condus`
de Marele Maestru Eugen Chirovici. Demersul nostru vizeaz` persoane, nu institu]ii sau
organiza]ii.

O ºmecherie
sovieticã
În 2001, actualul pro-mare
maestru al masoneriei din
România, Gabriel Homotescu
(foto), a f`cut obiectul unei
plângeri penale din partea
Primarului General din perioada respectiv`, Traian B`sescu.
Actualul pre[edinte al României îl reclama pe pro-marele
maestru Homotescu la Direc]ia
General` de Poli]ie a Municipiului Bucure[ti pentru în[el`ciune, fals în declara]ii [i uz de
fals, toate aceste infrac]iuni
fiind prev`zute [i pedepsite de
Codul Penal.
Despre ce a fost [i înc`
mai este vorba? Gabriel Homotescu, în calitate de pre[edinte
al Consiliului de Administra]ie
[i Director General al SC
CONFEX Interna]ional SA, a
devenit prin anumite manevre

Imobilul pentru care Homotescu a fost reclamat de
Traian B`sescu este construit în
1895 de c`tre funda]ia „A[ez`mintele Nifon Mitropolitul“,
aceasta fiind înfiin]at` potrivit
dispozi]iilor testamentare ale
Mitropolitului Ungro-Vlahiei [i
Primat al României Nifon [i
fiind cunoscut în perioada interbelic` ca „Palatul Nifon“.
În 1948 comuni[tii au dizolvat Funda]ia „A[ez`mintele
Nifon Mitropolitul“, întreg a[ez`mântul atribuindu-se Ministerului Înv`]`mântului Public.
În perioada 1948-1977
imobilul a trecut succesiv de la
Ministerul Înv`]`mântului la
Ministerul Industriei U[oare [i
în final la ICRAL Vitan. În
1978 imobilul a fost închiriat
prin decizia 2/04.01.1978 Centrului Industriei de Confec]ii.
Ulterior a fost preluat de ICS
Cocor, prin contractul 2430/
19.08.1986.
Vine îns` revolu]ia din
1989 [i încep [mecheriile.

Arderea
între coloane
În 1991, dup` înfiin]area
SC CONFEX Interna]ional
SA, între aceasta [i succesoarea
ICRAL Vitan, respectiv SC
Centrul Istoric Bucure[ti, se încheia un contract de închiriere
cu num`rul 2912/25.04.1991,
contract care, cel pu]in în 2001,
nu era reziliat. În acela[i an, SC
CONFEX Interna]ional, condus` de pro-marele maestru al
masoneriei române, Gabriel
Homotescu, era debitoare la
Administra]ia Fondului Imobiliar cu suma de 1.470.066.548

Documente oficiale care dovedesc
conflictul dintre Prim`ria Capitalei [i liderul mason
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (VIII)
sod de adev`r [i fic]iune atractiv`, pe care orice b`rbat sau femeie dore[te s`-l tr`iasc` m`car o dat` în via]`.

Fãrã scene „duble“

În via]a teatral` [i pe platourile cinematografice, to]i
actorii care au interpretat un
James Bond erau ale[i dup` criterii artistice care trebuiau s`
cumuleze mult mai multe
calit`]i decât pentru orice alt
rol. Pe lâng` un fizic deosebit
de pl`cut, actorul care câ[tiga
un asemenea rol trebuia s`
corespund` [i din alte puncte de
vedere teatrale, dar [i strict per-

sonale, care, cumulate, d`deau
nota cea mai mare [i mai atractiv` pentru personajul pe care
trebuia s` îl dubleze în orice
ac]iune riscant` [i curajoas`,
dar [i de foarte mare succes. Interpre]ii lui James Bond î[i înv`]au rolul scenaristului apoi îl
transpuneau în toate ac]iunile
impuse, f`când astfel din scenariu un crâmpei de adev`r din
via]a noastr` de zi cu zi, un epi-

Pe parcursul film`rilor,
când o replic` sau o mi[care
este gre[it`, ea poate fi repetat`.
Actorului i se dau indica]iile
necesare, se reface tabloul scenic, se aprind din nou luminile
rampei, actorul se machiaz`, se
mai fac mici retu[uri de decor,
apoi se trage înc` o „dubl`“ [i
filmul continu`. În final, când
apare pe ecrane, toat` ac]iunea
scenariului are continuitate [i
nimeni dintre spectatori nu [tie
niciodat` dac` actorul care-l
interpreteaz` pe 007 [i-a uitat
în timpul film`rilor vreo replic`, dac` a repetat-o vreodat`,
dac` a s`rit cu para[uta o singur` dat` sau de mai multe ori,
dac` a fost sau nu dublat în
vreo ac]iune periculoas` sau
dac` gloan]ele cu care a fost
împu[cat erau adev`rate sau
oarbe. El este eroul principal [i
pozitiv al ac]iunii, iar publicul îl
ador` permanent pentru curajul, tenacitatea [i spiritul de sacrificiu cu care se lupt` pân` la
cap`t cu criminalii, droga]ii, terori[tii sau mafio]ii pe care scenaristul îi scoate în cale.
În via]a adev`ratului
spion, a ilegalului, lucrurile
stau pu]in altfel. Între el [i actorul James Bond exist` unele
asem`n`ri, dar [i foarte multe
deosebiri, nu doar de scenariu,

ci de via]`, de via]` adev`rat`,
cu pericole reale, cu coinciden]e [i întâmpl`ri reale care nu
se repet` niciodat` de dou` sau
mai multe ori, care apar o singur` dat` [i trebuie rezolvate
rapid o singur` dat`.
În via]a ilegalului nu exist`
scene „duble“, la el scenariul se
înva]` o singur` dat`, în ]ar`, în
timpul orelor [i perioadei de
preg`tire, cu un singur profesor,
cu ofi]erul instructor. El îi este
[i scenarist [i regizor [i profesor. Aici [i acum are voie s`
mai gre[easc`. Aici [i acum se
mai poate trage câte o „dubl`“
pentru replicile gre[ite. Când
ilegalul trece pe adev`rata scen` a vie]ii de spion nu mai are
lâng` el nici pe scenarist nici pe
regizor, pe nimeni. Actorul pe
care trebuie s`-l interpreteze trebuie s` fie impecabil, perfect,
sigur pe el, s` improvizeze chiar
orice replic` pentru orice situa]ie concret` diferit` de cele în
care [i-a des`vâr[it preg`tirea.
Pe adev`rata scen` în care
ilegalul urmeaz` s`-[i joace
rolul unei noi identit`]i nu are
voie s` gafeze, c`ci orice gaf`
poate fi o pic`tur` de otrav`
mortal`, f`r` antidot [i cu o singur` cale de întoarcere: retragerea imediat` din misiune.

„Ce faci, mãi Georgele,
nu mã mai cunoºti?
Sunt eu, Vali…“
Revenind la situa]ia în
care un ilegal este recunoscut în
spa]iul în care a fost lansat, de

c`tre orice persoan` care îl
cunoa[te pe situa]ia real`, oricare ar fi aceast` persoan`, atitudinea sa trebuie s` fie una singur`, dar sigur`, care s`-i ofere
protec]ie total` [i s`-l dezarmeze pe cel care l-a contactat. Ce
po]i face într-o situa]ie în care
vrei s` scapi de cineva care „te
agaseaz`“ [i vrea neap`rat s`-]i
vorbeasc`, având convingerea
c` te-a mai întâlnit, c`-]i este
rud` sau prieten? În primul
moment al contactului neprev`zut, ofi]erul ilegal încearc`
s`-i evite privirea [i s`-[i continue drumul sau orice ac]iune
început`, abordând o atitudine
de nep`sare total`, dând impresia c` prive[te o persoan` oarecare, care nu-i treze[te nici un
sentiment de cunoa[tere sau de
apropiere, din trecut sau prezent. În faza urm`toare, ilegalul
[tia c` cel`lalt urma s` i se
adreseze în cea mai curat` limb` româneasc`, s`-i pronun]e
numele, prenumele, un diminutiv sau o expresie de genul: „Ce
faci, m`i Georgele, nu m` mai
cuno[ti? Sunt eu, Vali...“. De[i
era momentul cel mai dificil al
situa]iei, ilegalul trebuia s` continue, cu acela[i calm [i st`pânire de sine, s` domine [i s`
controleze modul în care î[i
juca rolul.
În primul moment îl neglija pe cel întâlnit. Apoi, dac`
acesta continua s`-l re]in`, îi
r`spundea în cea mai autentic`
limb` local` ceva de genul:
„m` confunda]i, domnule, nu

v` cunosc, nu v-am întâlnit
niciodat`, v` rog s` m` scuza]i,
m` gr`besc“, dup` care î[i continua drumul, f`r` s` tr`deze
prin mimic` sau alte gesturi c`
l-a afectat cu ceva „micul incident“ al deranjului acelui „str`in“ care l-a acostat din cauza
unei simple „confuzii întâmpl`toare“.

Raport urgent
în centralã
De[i asemenea întâmpl`ri
erau, bineîn]eles, foarte rare, [i
se rezolvau relativ ceva mai
simplu, ele puteau deveni foarte periculoase când aveau loc în
împrejur`ri mai deosebite, împrejur`ri în care ilegalul se afla
în compania unor cuno[tin]e,
prieteni, colegi de serviciu, [efi,
subalterni sau orice alte persoane care domiciliau în spa]iul
în care î[i desf`[urau misiunea
[i care aveau deja convingerea
format` [i credeau în identitatea sub care era cunoscut acesta. Situa]ia avea de aceast` dat`
un caracter mult mai dramatic
pentru c` ilegalul, de[i se „descurca“ cu cel care-l „confunda“,
se crea un semn de întrebare
pentru cei din compania sa, fa]`
de care era obligat s` inventeze
o explica]ie cât mai plauzibil` [i
conving`toare care s` l`mureasc` cât de cât confuzia str`inului
fa]` de persoana sa.
Întâmpl`rile de acest gen
erau într-adev`r rare, foarte rare
sau inexistente, dar nu puteau fi
evitate niciodat`, oricâte m`-
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suri de prevedere ar fi fost luate
de c`tre ofi]erul instructor. Se
spune c` inevitabilul nu poate fi
niciodat` evitat, orice ai face [i
cât de atent [i prev`z`tor ai fi.
Dup` orice întâmplare de
acest gen, ilegalul era obligat s`
raporteze imediat în central`
prin codurile stabilite la preg`tirea din ]ar`, prin radio sau coresponden]` cifrat`. Se raporta
când a avut loc evenimentul, în
ce împrejurare, localitatea, dac`
cel care l-a contactat „din întâmplare“ a fost identificat de
ilegal, cine era în realitate, de
unde îl cuno[tea, de când, cât
[tia despre situa]ia real` a ilegalului, când îl v`zuse ultima
oar`, care era situa]ia sa din ]ar`
[i orice alte date care s` ofere
tabloul cât mai exact despre el
[i pericolul pe care-l prezenta în
continuare pentru ilegal.

Verificarea
„intrusului“
Imediat ce primea semnalul de pericol de la ilegal, ofi]erul instructor începea cel mai
urgent posibil un complex de
verific`ri pentru identificarea
„intrusului“. Acesta era c`utat
în toate eviden]ele interne de
poli]ie [i securitate, la domiciliul [i locul de munc`, în eviden]ele informatorilor [i persoanelor de leg`tur` ale ofi]erilor din structurile organelor de
interne [i chiar în eviden]ele
altor ofi]eri acoperi]i trimi[i în
misiune în spa]iul respectiv sau
în alte spa]ii. „Intrusul“ putea fi
oricine, un cet`]ean român plecat legal sau ilegal în exterior,
un om de sprijin al organelor de
securitate trimis cu o misiune
de scurt` durat` într-un spa]iu
extern sau orice alt` persoan`
care întâmpl`tor deranja ilegalul. Oricare ar fi fost el, trebuia îns` cunoscut scopul pen-

tru care se afla întâmpl`tor în
acel spa]iu, de când, pentru cât
timp, ce traseu avea în continuare, leg`turile cu al]i cet`]eni
români din acel spa]iu, leg`turile sale cu al]i cet`]eni domicilia]i în acel spa]iu, dar mai ales
cât de mult îl cuno[tea pe ilegal
pe situa]ia sa real` [i cât de

mare era pericolul prezen]ei sale în apropierea domiciliului
ilegalului sau locului s`u de
munc`. Dup` terminarea verific`rilor, ofi]erul instructor întocmea un raport detaliat, cu propuneri, în func]ie de situa]ie [i
de pericolul pe care-l prezenta
„intrusul“. Când pericolul era

minim se propunea de obicei o
întâlnire secret` cu ilegalul
pentru un nou instructaj de
„siguran]` pe spa]iu“. Ofi]erul
instructor pleca în spa]iul
respectiv sau într-unul vecin, se
întâlnea cu ilegalul, îi solicita
date am`nun]ite asupra modului în care se consumase întâm-

plarea, stabilea cum se descurcase ilegalul, îi comunica acestuia rezultatul verific`rilor din
]ar` asupra „intrusului“ dup`
care îi f`cea un nou instructaj
de siguran]` viitoare, punându-l
în gard` [i asupra altor posibile
întâmpl`ri similare. Tot cu
aceast` ocazie îl asigura pe ilegal c` centrala va continua s`-i
poarte o grij` deosebit` pentru
siguran]a identit`]ii sub care
ilegalul ac]iona în spa]iul respectiv, pentru a-i da acestuia încrederea necesar` pentru executarea misiunii încredin]ate. În
acela[i timp i se sugera ilegalului s`-[i modifice cât mai mult
unele elemente ale fizionomiei:
barb`, must`]i, culoarea p`rului, elemente care s` împiedice
cât mai mult identificarea sa de
orice persoan` care-l cuno[tea
suficient de bine [i putea s`-i
pericliteze situa]ia pe o alt`
identitate.

Pericol mare,
mãsuri drastice
Când pericolul era mai
mare, m`surile erau [i ele pe
m`sur`. Cel care-l identificase
pe ilegal putea fi la rândul s`u
fugar, despre care se [tia, din
verific`ri, c` se stabilise într-un
alt spa]iu iar prezen]a sa în
spa]iul în care activa ilegalul
fusese chiar întâmpl`toare [i
imprevizibil`. În func]ie de cât
de bine îl cuno[tea pe ilegal [i
de rela]iile lor anterioare, ofi-

]erul instructor intensifica [i
mai mult verific`rile asupra
„intrusului“. Surse erau suficiente: emigra]ia român` din spa]iul în care se cuno[tea c` s-a
stabilit intrusul. I se verificau
leg`turile, domiciliul, locul de
munc`, situa]ia material`, leg`turile cu organele de contrainforma]ii din spa]iul respectiv,
concep]iile politice [i religioase, starea civil` [i îndeosebi
ocupa]ia [i îndeletnicirile. În
func]ie de rezultatul verific`rilor se stabilea [i gradul de pericol pentru eventuale întâlniri
întâmpl`toare cu ilegalul în
spa]iul în care acesta î[i desf`[ura misiunea [i dac` aceste
întâlniri îl puteau afecta sau nu,
[i în ce m`sur`, pe ilegal. Într-o
asemenea variant`, în func]ie
de situa]ie, ilegalul putea fi
„transferat“ cu domiciliul [i locul de munc`, sau numai cu
unul dintre cele dou` elemente,
într-o alt` localitate sau chiar alt
spa]iu, temporar sau definitiv.
Într-o situa]ie [i mai grav`,
când exista pericolul deconspir`rii ilegalului, se lua m`sura
schimb`rii spa]iului de misiune
sau retragere total` din spa]iu.
Asemenea situa]ii au fost foarte
rare, dar erau obligatorii atunci
când siguran]a ofi]erului nu
mai putea fi asigurat`.
Vom reveni cu am`nunte
în num`rul urm`tor.
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (V)
situa]ia operativ` îi permitea un
contact personal [i c` în ziua
respectiv` puteam s` ne vedem
la locul stabilit prin leg`tura
radio [i cifru. Am trecut pe la
„afi[ier“ [i am v`zut semnul.
M-am convins c` totul era OK.
Urm`toarea mea sarcin` era ca
înainte cu o or` de întâlnire s`
trec pe la „afi[ierul meu“ [i s`
las un alt semn, dar cu aceea[i
semnifica]ie pentru ilegal. El
trebuia s`-l vad` cu 10 minute
înainte de întâlnire. Dac` era tot
OK, se putea îndrepta spre
locul de întâlnire, unde trebuia
s` apar [i eu, apoi ne îndreptam
amândoi spre un al doilea loc,
unde puteam sta de vorb` lini[ti]i.

O surprizã
neplãcutã
Am ajuns relativ repede la
„afi[ierul“ meu, dar, în mod
ciudat, nu l-am putut folosi.
Chiar în dreptul afi[ierului se
ciocniser` dou` ma[ini [i
ap`ruse poli]ia. Mi-am dat
seama de surpriza nepl`cut` [i
de consecin]ele care ne afectau
întâlnirea. Mi-am dat seama c`
totul fusese întâmpl`tor, dar nu

Am f`cut un du[ apoi am
dat drumul la televizor. În ]ar`
m` s`turasem de un singur program [i de num`rul „mare“ de
ore de emisie. M` s`turasem [i
de calitatea „deosebit`“ a emisiunilor TV. Când plecam „afar`“, abia a[teptam s` stau în
fa]a unui televizor [i s` butonez câteva zeci de canale color,
care de care mai variat [i mai
atractiv. Nu m` sim]eam obosit
dup` zborul cu avionul, a[a c`

m-am tot plimbat pe toate frecven]ele care mi se ofereau,
pân` am adormit. Subco[tientul nu m-a l`sat îns`, c`ci ceasul meu biologic m-a trezit, ca
de obicei la ora 6. Am mai
f`cut un du[, am comandat o
cafea, apoi m-am preg`tit pentru o zi de lucru mai deosebit`
[i mai palpitant`. Îmi f`cusem
programul în cele mai mici
detalii pentru o reu[it` deplin`
a misiunii.

Contrafilajul
Am coborât la recep]ie,
am l`sat cheia camerei [i le-am
comunicat c` urmeaz` s` revin
abia c`tre prânz, iar dac` voi fi
c`utat s` fie notate toate persoanele [i ora respectiv`. Am
ad`ugat c` inten]ionez s` vizitez câteva muzee mai cunoscute [i s` m` întâlnesc cu câ]iva
preieteni. Am plecat pe jos,
apoi am luat un taxi pân` la cel
mai apropiat muzeu, pe care-l
vizitasem de nenum`rate ori. Îi
cuno[team foarte bine toate
intr`rile [i ie[irile. I-am parcurs
foarte repede toate înc`perile,
apoi am ie[it pe una dintre u[ile
care-mi permiteau cel mai bine
un contrafilaj simplu. Am mers
iar`[i pe jos pân` la cea mai
apropiat` pia]`, mi-am cump`rat câteva portocale, apoi presa
[i m-am îndreptat c`tre parcul
lâng` care-mi l`sasem autoturismul închiriat cu o zi în urm`.
L-am verificat pu]in la semnele
pe care le pusesem. Nu umblase nimeni. L-am deschis, am
verificat [i în interior. Acela[i
rezultat. L-am pornit [i am parcurs câteva str`zi cu sens unic.
M-am oprit de câteva ori la câte
o cabin` telefonic`. Am dat
câteva telefoane la gar`, aeroport [i la un hotel apoi am ie[it
din ora[ pe una dintre variantele de pe autostrad`. Pân`
aici nu rezultase nimic suspect,
nu aveam nici o „coad`“. Întâlnirea cu A007 o planificasem
într-un alt ora[, la circa 60 de
km. Nu era ora[ul în care locuia

A007, dar îl cuno[team destul
de bine. Începuse s` plou` u[or,
dar îmi convenea de minune.
Pe la prânz am intrat în localitatea unde urma s` aib` loc
întâlnirea. M-am învârtit aproape dou` ore începând de la
margine [i pân` c`tre centru.
M-am oprit de câteva ori la
câteva adrese cu imobile de
vânzare. Am intrat [i am stat de
vorb` cu proprietarii. Le-am
cerut detalii, am vizitat înc`perile, gr`dina, piscina, le-am l`sat câte o carte de vizit` special
preg`tit` [i le-am luat [i eu telefoanele, urmând s` mai discut`m pre]ul. Opririle f`ceau parte tot din planul de contrafilaj [i
mi-a reu[it. Orice verificare în
plus nu strica.

„Afiºierul
impersonal“
Pân` la întâlnire mai
aveam aproape 3 ore. M-am
gândit c` n-ar strica s` trec [i pe
la un stadion unde tocmai avea
loc un meci. Mi-am luat un
bilet [i am intrat. Tocmai se termina. M-am interesat de cele
dou` echipe, am re]inut scorul
[i, bineîn]eles, biletul de intrare.
Era bun pentru orice eventualitate viitoare. Am ie[it de pe stadion [i am luat-o pe jos, c`tre
strada pe care fixasem „afi[ierul impersonal“ al ilegalului. Pe
el trebuia s` observ sau nu semnul c` A007 îmi confirma întâlnirea cu dou` ore înainte, c`
[tia de întâlnirea planificat`, c`

puteam risca. Am ocolit „afi[ierul“ [i m-am îndreptat spre un
al treilea loc, spre „semafor“,
unde am aruncat o coaj` de
portocal`. A007 [tia c` dac` la
„afi[ier“ nu g`sea nici un semn
pleca spre „semafor“ unde
urma s` traduc` al doilea semn.
În func]ie de el [tia c` întâlnirea dintre noi se amâna cu 20
ore sau se amâna pentru o dat`
ulterioar` transmis` din central` dup` 48 de ore de la data
când urma s` se realizeze prima. De data aceasta cojile de
portocal` i-au transmis doar c`
urma s` aib` loc o întâlnire de
rezerv`.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Salvaþi Vama Veche
…. de mizerie, corupþie ºi ilegalitãþi (II)
„Problemele acumulate
ne-au f`cut s` avem momente
de pierdere a încrederii în institu]iile statului. V` rug`m s`
trimite]i o comisie de anchet`
serioas` [i competent` care s`
scoat` la iveal` toate abuzurile
[i ilegalit`]ile existente la fa]a
locului [i pe care nou` ne este
imposibil s` le a[ternem pe hârtie. Altfel, r`mânem cu acela[i
gust amar al nedrept`]ii care i-a
fost sortit` românului dintotdeauna, cum bine spunea în
campania electoral` dl pre[edinte Traian B`sescu. Avem nevoie s` credem [i s` ne [i convingem c` s-a schimbat ceva cu
adev`rat în ]ara aceasta“.

materiale de construc]ii cump`rate din banii SAPARD pentru
amenajarea drumurilor comunale, dar sustrase [i folosite [i
în interes personal pentru ei sau
prietenii lor, [i ei baroni locali,
care [i-au construit câte o mic`
„amintire“ sub razele soarelui
din 2 Mai sau Vama Veche.

Împotriva
bunului-simþ

Vile, hoteluri pe plajã,
firme prospere,
maºini luxoase
A[a se termin` plângerea
unui mare num`r de cet`]eni
nemul]umi]i din localit`]ile
care compun comuna Limanu
din jude]ul Constan]a, majoritatea lor fiind din localit`]ile 2
Mai [i Vama Veche, acolo
unde, într-adev`r, primarul
Urdea Nicolae Iustin a comis [i
continu` s` comit` abuzuri
grosolane, înc`lcând cu bun`
[tiin]` atât legile ]`rii, dar mai
ales legile bunului-sim], fa]` de
cei care l-au votat [i i-au acordat încrederea electoral` pentru
un al doilea mandat. Când
aleg`torii ajung s` se plâng`
pân` la nivelul cancelariei preziden]iale înseamn` c` ceva
pute a mizerie, a incompeten]`,
a ilegalit`]i, a nedreptate. Locuitorii celor patru localit`]i s-au
adresat mai întâi institu]iilor locale: Poli]ie, Parchet, PNA,
Consiliul Jude]ean, dar se pare
c` to]i au închis ochii. Oamenii

Vila Directorului Spitalului din Mangalia

simpli, aleg`torii domnului primar actual, dar [i ai celor anteriori, s-au s`turat s` fie p`c`li]i
[i am`gi]i [i au cerut ([i înc`
mai sper`) s` vin` o comisie la
fa]a locului pentru a constata
abuzurile acumulate din 1990
[i pân` în prezent, comise nu
doar de actualul primar, dar [i
de ceilal]i, care [i-au f`cut plinul [i s-au retras lini[ti]i, fiecare
la vili[oara lui care se învârte
dup` soare, fiecare la firma pe
care [i-a tras-o, fie la 2 Mai, fie
la Vama Veche sau la Limanu.
Oamenii se plâng de atâtea
abuzuri încât nu le mai ajunge

hârtia pentru a fi exprimate.
Pentru to]i fo[tii, dar [i actualul
primar, pentru to]i fo[tii viceprimari [i consilieri, indiferent
de culoarea politic`, perioada
de electorat a adus suficient capital, fie el material sau de rela]ii, s`-[i tr`iasc` lini[ti]i ultimii ani de pensie: vile, hoteluri pe plaj`, firme prospere,
ma[ini luxoase pentru ei [i
copiii lor (Urdea Nicolae Iustin
– vil` [i magazin comercial în 2
Mai [i apartament în Mangalia;

{tefan Gheorghe, fostul viceprimar – vil` în 2 Mai; Pavel
Tudor, fost viceprimar – vil` în
2 Mai; {tefan Vasile, fost
viceprimar – vil` [i firm` în 2
Mai; Vali Vl`descu, fost primar
– vil` [i hotel în Vama Veche, [i
lista continu` cu al]i viceprimari [i consilieri ai prim`riei
Limanu).

Jonglerii profitabile
Se pare c` to]i [i-au tras
câte ceva din jongleriile cu

loturi de p`mânt de pe plaj` sau
din apropierea ei, cu punerea în
posesie a s`tenilor, cu autoriza]iile ilegale date pentru construc]iile de case de vacan]` [i
vile în 2 Mai [i Vama Veche, cu
reparti]iile de loturi de p`mânt
date revolu]ionarilor reali sau
fictivi, cu [paga care le-a ie[it [i
înc` le mai iese de la numeroasele firme, firmuli]e [i tarabe
instalate f`r` nici o aprobare pe
plaja de la Vama Veche sau în
imediata apropiere, din unele

{i atunci s` nu le lase cet`]enilor un gust amar al nedrept`]ii, când avantajele materiale ale ale[ilor locali fo[ti sau
prezen]i sfideaz` bunul-sim],
sfideaz` legea [i chiar acele
institu]ii ale statului puse s`
asigure la rândul lor nu doar
aplicarea ei, dar s` [i garanteze
cet`]enilor încrederea în modul
lor de func]ionare [i de exercitarea puterii în statul de drept?
Cât vor mai tr`i ace[ti oameni
sub imperiul neîncrederii în
lege [i \n institu]iile obligate s`
aplice legea, sub imperiul
nedrept`]ii promovate de ale[ii
locali, pu[i doar pe [p`gi, pe
abuzuri [i pe acumul`ri de bunuri [i alte avantaje, n`scute din
mierea cu care se ung pe degete
zilnic? Cât` miere mai vor s`
sug` ace[ti bondari, pe care
stupul îi refuz` cu sil` [i pe care
ar dori cu siguran]` s`-i împacheteze un timp cu cear`, ca
s`-i p`streze, dar nu în stup ci la
zdup?
Nu rata]i num`rul viitor al
revistei noastre. Vom publica
cazuri concrete ale abuzurilor
mai sus amintite.
Departamentul
Investiga]iI

Vila patronilor din Bucure[ti
Vila tripl` a Procurorului-{ef Ro[ca din Sectorul 4, Bucure[ti
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antidrog

Scandalul livrqrii supravegheate Venezuela – România

Vina eºecului operaþiunii o poartã
informatorul poliþiei antidrog
Un nou scandal a izbucnit
s`pt`mâna trecut` în justi]ia româneasc`. Un informator al Direc]iei de Combatere a Crimei
Organizate [i Antidrog, Petre
Dumitrescu, i-a acuzat pe ofi]erii care îl aveau în leg`tur` [i pe
procurorul Flavius Câznic, c`
[i-ar fi însu[it 6 kg de cocain`,
cu ocazia unei livr`ri supravegheate din Venezuela. Ac]iunea
ar fi avut loc, conform unor
surse judiciare, în 2002 [i ar fi
presupus colaborarea ofi]erilor
antidrog din România, Fran]a,
SUA [i Venezuela.

Livrarea
supravegheatã
Men]ion`m c` informatorul, în prezent arestat pentru
trafic de droguri este departe de
a fi o persoan` frecventabil` [i
a fost recrutat prin constrângere
de c`tre ofi]erii antidrog, fiind
cunoscute rela]iile sale cu lumea dealerilor de stupefiante.
Subiectul a fost pe larg
prezentat în media, sugerându-se în anumite publica]ii c`
ar fi vorba despre o reglare de
conturi în Parchetul de pe lâng`
Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie. S` începem îns` cu începutul. Ce este o livrare suprave-

gheat`? Conform Conven]iei
Na]iunilor Unite din 1988, este
o strategie eficace de lupt` contra drogului, care const` în a
permite ca un transport ilicit
sau suspect de stupefiante ori
substan]e psihotrope, o dat`
descoperit de un serviciu de
poli]ie, s` p`r`seasc` teritoriul
uneia sau mai multor ]`ri, s` le
traverseze sub supravegherea
autorit`]ilor competente pentru
identificarea persoanelor implicate în comiterea infrac]iunilor.
În principiu, ]`rile participante la opera]iune se pun de
acord pentru a permite livrarea
m`rfurilor (drogurilor) expediate [i, dac` este cazul, trecerea curierilor re]elei de trafican]i din toate ]`rile de origine
în ]`rile de destina]ie [i prin ]`rile de tranzit.

Legea
conspirativitãþii
Elemetul-cheie al unei livr`ri supravegheate îl constituie ofi]erul acoperit sau colaboratorul secret infiltrat în re]eaua
interna]ional` de trafican]i.
Infiltrarea ofi]erilor acoperi]i într-o re]ea de anvergur`
este extrem de dificil`, dac`
avem în vedere circumspec]ia

trafican]ilor fa]` de orice nou
contact uman. De aceea se prefer` recrutarea unui traficant
sau al unui contact al acestuia [i
ulterior prezentarea de c`tre
acesta a unui ofi]er acoperit pe
post de viitor colaborator.
Oricum, chiar reu[ind infiltrarea, lucrurile sunt departe
de a fi rezolvate. Re]elele inter-

na]ionale de trafican]i sunt
structurate pe modelul unor
mini-servicii secrete, conspirativitatea fiind ridicat` la nivel
de lege.
Experien]a poli]ieneasc`
interna]ional` a ar`tat c` trafican]ii pot desf`[ura o expedi]ie
cu titlu de încercare pentru a
studia modul de desf`[urare [i

consider` un semnal de alarm`
orice abatere de la norm`.

Interese
politicianiste
Revenind la opera]iunea
care a generat scandalul livr`rii
supravegheate Venezuela – România, se pare c` veriga slab` a
fost informatorul poli]iei anti-

drog, Petre Dumitrescu, aceasta
cu excep]ia cazului în care colaboratorul nu a fost bine instruit, concluzie care ar duce la
învinuirea ofi]erilor. În orice
caz, rezumându-ne doar la informa]iile publice, calitatea
uman` a colaboratorului las` de
dorit.
Faptul c` se încearc` plata
unor poli]e din partea unor
procurori îndep`rta]i din func]iile de]inute de c`tre ministrul
Justi]iei, Monica Macovei, este
evident prin atacul la adresa
procurorului Flavius Crâznic,
actual consilier al ministrului,
care la data opera]iunii coordona livrarea supravegheat`.
Un procuror nu se infiltreaz`
în re]ele de trafican]i, a[a c`
Flavius Crâznic a fost nevoit,
ca [i mul]i colegi de-ai s`i, s`
lucreze cu datele [i informa]iile oferite de ofi]erii de la
antidrog.
Nu ni se pare îns` corect
ca din interese politicianiste s`
se arunce un dubiu asupra întregii activit`]i a Parchetului [i
Poli]iei privind combaterea traficului de droguri [i substan]e
psihotrope.
Departamentul
Investiga]ii

ALERTA

Nr. 12  31 august - 6 septembrie 2005

11

scurtcircuit

Spionii lu’ peºte

Ildiko Szatmari

G`l`gie mare, scandal,
iure[, balamuc la Budapesta.
Umbl` zvonul c` ni[te
români, pardon, maghiari, ar fi
fost prin[i de serviciile secrete
ungare „cu ra]a-n gur` la Budapesta pe b`t`tur`“.
Adic` ei, românii de na]ionalitate maghiar`, so]ii Szatmari, ar fi fost „n`[i]i“ în România de nea Timofte [i teleghida]i în urm` cu mai mul]i
ani în Ungaria „cu scop bine
definit în organizarea serviciilor secrete române“ (am citat
din s`pt`mânalul ungar Heti
Vailaggazdasag HV, edi]ia online). Adic` au fost trimi[i s`
spioneze guvernul ungar, a[a,
mai pe române[te.

În scutece
la dom’ ministru
Mai concret, doamna
Szatmari s-ar cam fi cuib`rit în
paturile a nu mai pu]in de trei
mini[tri din guvernul ungar [i
i-ar fi „stors bine“ de informa]ii
pe bie]ii bondari, care nici n-au
[tiut pe cine strâng la piept (nu

rata]i s` m` strânge]i la piept
fiindc` nici nu [ti]i ce pierde]i).
Domnul Szatmari a fost
chiar consilierul lui Marko
Bela, [efu’ `l mare al UDMR
(ru[inic`!).

Zbatere ca-n camerã,
coane Fãnicã
Comisia parlamentar` ungar` pentru securitate a luat
cazul în dezbatere, la cererea
insistent` a forma]iunii politice
de opozi]ie FIDESZ, condus`
de Viktor Orban, ex prim-ministru al Ungariei. Cel care
b`tea Transilvania cu piciorul
în lung [i-n lat, ignorându-l pe
omologul s`u român Adrian
N`stase. Adic` nu-i d`dea nici
bun` ziua când trecea prin
ograda lui. Iar nea Adi]` nu zicea nimic. Mucles, musca-n
pod, s` nu se supere UDMR
c`-l l`sa f`r` „coledzi“, vorba
lui nenea Iancu Caragiale, adic` f`r` sprijin parlamentar, cum
am spune noi.
Dar de ce i-a fost fric` tot
n-a sc`pat [i a r`mas [i f`r`

bun` ziua de la dom’ Victor [i
f`r` „coledzi“ de la UDMR.
Mai spune s`pt`mânalul
ungar HV c` ei, „spionii“, ar fi
fost descoperi]i înc` din ianuarie 2005, dar au încheiat un
acord cu guvernul ungar. V` las
s` r`mâne]i în Ungaria dac` rupe]i leg`turile cu Bucure[tii.
Iar agen]ii joviali ar fi r`spuns: „Ne-a]i prins ho]ilor, gata, piua, nu mai facem“. Zis [i
f`cut, batem palma [i uit`m,
altfel s` [ti]i c` v` fac legitima]ie de român [i e vai de voi.

Ceva nu sunã bine
Aici sunt cel pu]in dou`
aspecte importante de discutat.
1. Dac` so]ii Szatmari ar fi
fost agen]i str`ini, contraspionajul ungar i-ar fi „lucrat“ în
continuare, oferindu-le date de
dezinformare, pentru intoxicarea Bucure[tilor. În cele din
urm`, când de]ineau suficiente
probe de vinov`]ie împotriva
lor, îi contactau [i-i „întorceau“
(adic` îi recrutau) [i-i foloseau
împotriva celor care i-au trimis

în „misiune“, f`r` vâlv`, f`r`
scandal, în cea mai „deplin`
conspirativitate“.
Acestea sunt reguli general valabile în activitatea de
spionaj-contraspionaj, în toate
]`rile lumii. De aceea se numesc servicii secrete [i nu
„Precupe]ul SRL“, care s`
fac` g`l`gie pentru o varz`
crud`. De asemenea, nu se

poate confunda activitatea de
informa]ii [i contrainforma]ii
cu munca de poli]ie, când,
prinzându-l pe borfa[, îl vâr`
la „zdup“ [i-l face [i de râs
prin ziare sau pe la televizor,
s`-l [tie lumea pe n`rod [i
s`-[i fereasc` buzunarele când
o ie[i de la „Ghe“.
2. Toat` vâlva a fost stârnit` de opozi]ia ungar`, în spe-

cial de forma]iunea politic`
FIDESZ a fostului premier
ungar Viktor Orban, care a
sc`pat g`lu[ca puterii printre
degete, fiind prea fierbinte pentru ei, iar acum încearc` s`
compromit` guvernul ungar în
func]ie. Adic`, ce se întâmpl`?
Cum e posibil? Trei mini[tri, cu
voie sau f`r` voie au furnizat
informa]ii secrete Bucure[tilor
prin intermediul „agen]ilor români Szatmari“.
În concluzie, aten]ie electorat ungar la alegeri! B`ga]i-v`
min]ile în cap [i voi to]i FIDESZ, c` noi suntem forma]iune serioas`, nu d`m informa]ii
românilor, noi le d`m câte o
copit` pe la UE, eventual. A[a
c` u[cheala de la putere, voi cei
prezen]i acu’ la guvernare, c`
face]i numai prostii, pare s`
spun` Viktor. Iar voi, românilor, fi]i cumin]i, c` mai e pu]in pân` în 2007 [i v` a[tept`m
la u[a UE, unde o s` v` punem
piedic`.
Sanchi, parc` pân` acum
ce au f`cut? M` gândesc, o fi [i
`sta vreun suliment la lista lui
Severin. Sau mai e pu]in [i vine
2007, a[a c` „tovar`[ii [i prietenii“ î[i iau m`suri de pe
acum.
Ioan Cre]U
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magazin
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...

În ce mai credem
Un chestionar aplicat studen]ilor
din facultatea mea acum ceva timp
arqta cq valorile economice sunt
predominante în via]a lor,
depq[indu-le cu mult pe cele
religioase, de pildq. Pe de altq parte,
sondajele care se fac tot timpul

Daniela S. (23 ani, student`).
Greu de spus, pentru c` nu m`
prea gândesc la asta. Deci s-ar
putea spune c` nu ocup` un loc
foarte important. Totu[i, nu e
atât de simplu, pentru c` sunt
dintr-o familie credincioas`,
practicant`, care ]ine la toate
ritualurile [i când m` duc la ei,
de S`rb`tori, de pild`, tr`iesc [i
eu al`turi de ei toate astea [i
m` simt foarte bine. Dar când
m` întorc la via]a mea de aici,
mi-e greu s` fac loc [i credin]ei.
Horia P. (24 ani, programator). Depinde. Cred în tot felul
de lucruri, dar n-au leg`tur` cu
biserica sau practicarea vreunei religii. Cred în vise, de
pild`, de[i cred c` dac` m-ar
auzi prietenii mei ar râde de
mine. Sunt supersti]ios, iar

plaseazq încq Biserica pe un
loc frunta[ în ceea ce prive[te
încrederea românilor, iar în e[antion
sunt întotdeauna inclu[i [i tineri.
I-am întrebat deci pe tineri ce
loc mai ocupq diversele credin]e
în via]a lor.

când sunt stresat chestia asta e
foarte accentuat` [i cum sunt
stresat mai tot timpul... pute]i
trage singuri concluzia.
Georgiana M. (21 ani, student`). Nu pot s` accept c`
lumea asta e doar atât cât o
vedem. Deci am nevoie s` cred
c` e ceva dincolo. Da, cred.
Sunt chiar pu]in de mod` veche în chestia asta. {i m` deranjeaz` când v`d c` oamenii,
tinerii, colegii mei, nu împ`rt`[esc aceast` valoare. Eu cred
c` înc` e nevoie de ea.
Mircea F. (26 ani, agent
vânz`ri). Cred în primul rând
în mine. Nu cred în nimic
magic sau supranatural. Dac`
m-ar auzi bunicii mei, s-ar
sup`ra foarte tare, pentru c`
m-au crescut în ni[te tradi]ii

foarte stricte, iar ei cred în de
toate, de la Dumnezeu la
OZN-uri [i de la datul în bobi
la vise care prev`d viitorul.
Asta nu înseamn` c` nu-mi
place s` aud pove[ti cu credin]ele altora. Le respect [i m`
[i amuz`. Dar nu sunt pentru
mine.
Adela N. (23 ani, asistent
manager). Tot timpul m-am
considerat credincioas`, dar,
dac` stau s` m` gândesc, nu
prea fac nimic s`-mi exprim
latura asta, cu excep]ia S`rb`torilor, când e o atmosfer`
care m` prinde [i pe mine [i a
concediilor, când neap`rat m`
duc [i la o mân`stire, s` m` lini[tesc pu]in... Dar în rest, nu
prea vorbesc despre asta –
n-am cu cine [i nici nu prea
vreau [i nici nu fac mare lucru.

Pagin` realizat` de i u l i a g o r z o

O misterioasã doamnã
pregãteºte o mare surprizã
în lumea show-biz-ului
Fenomenul „manele“, pentru cq, fqrq \ndoialq, cu sau fqrq acceptul unora sau
altora, a devenit un fenomen, cunoa[te, pe zi ce trece, schimbqri de imagine [i
de stil. Ierarhia pare sq cunoascq [i ea muta]ii, cu toatq domina]ia de pânq acum
a câtorva persoane. {i pentru cq toate se schimbq, pânq [i \n lumea manelelor,
publicul acestui gen ([i nu numai) va avea parte, foarte curând, de o surprizq
de propor]ii. |n lumea manelelor va apqrea o femeie de afaceri realizatq,
cunoscqtoare a cinci limbi strqine, cu rela]ii sociale deosebite, inclusiv \n lumea
investiga]iilor [i a serviciilor secrete. Nu rata]i numqrul urmqtor al
sqptqmânalului „Alerta“!

Vrãji pe Internet
Mai ]ine]i minte a[a-zisele
scrisori în lan], chain letters, cum se
numesc ele în englez`? Sunt chestiunile acelea deosebit de rezonabile, pe
care le primim de la diver[i binevoitori
[i care ne anun]` pe un ton dramatic
c`, dac` le trimitem repejor la cel pu]in
zece cuno[tin]e în timp de – [i aici

variaz` de la câteva ore la câteva
s`pt`mâni – vom avea o mare fericire
(sau mai multe, sau toat` via]a) [i,
dac` nu, vom avea un mare ghinion
(sau, fire[te, ghinion variabil de la
faimo[ii [apte ani la toat` via]a, dac`
mai apuc`m, pentru c` s-ar putea s`
murim).

Evolu]ia lor tehnologic` e natural`, dar asta n-o face mai pu]in
comic`. Dac` atunci când eram mic`
îmi aduc aminte cum le g`seam în
cutia po[tal` [i se copiau de mân`,
vârându-se pe furi[ în alte cutii po[tale
([i am o amintire clar` cum copila[ii de
clasa întâi sau a doua, de-abia trecu]i de

stadiul de bastona[e, dar speria]i de
perspectiva unei vie]i nefericite, copiau
de zor, cu limba scoas`, elucubra]iile
respective). Dac` scrisul de mân` le
d`dea oarecum un aer mai serios, când
a venit epoca xeroxului [i au început s`
se r`spândeasc` sub form` de flutura[i,
au c`zut [i mai mult, dac` era nevoie,

în derizoriu. {i acum a ap`rut internetul. Toat` ziua-bun`-ziua, c`su]a mea
po[tal` geme de astfel de scrisori în
lan], unele mai simple, altele elaborate,
cu imagini frumos colorate (peisaje,
flori, cascade) [i proverbe în]elepte
(neap`rat chineze[ti), dar [i pilde gen:
„Li ]î a primit aceast` scrisoare [i n-a
trimis-o în timp util. Peste câteva zile a
f`cut cancer [i a murit, în timp ce Yang
]î a primit aceast` scrisoare, a trimis-o
la zece prieteni [i a doua zi a primit
vestea c` e mo[tenitorul unchiului s`u,
defunctul Yang ]e“.
Asta ca s` nu mai vorbim de cele
tematice – cea mai fierbinte tem`, fiind,
normal, sexul: „Dac` nu trimite]i în
zece zile scrisoarea la zece oameni, nu
ve]i mai face sex zece ani de-acum
încolo (Brrr! Ce gând sinistru!), dar,
dac` sunte]i cumin]i [i o trimite]i chiar
în aceast` zi prin e-mail, în aceast`
noapte, la orele 22.30 fix, ve]i avea o
mare [i pl`cut` ([i umed`, a[ ad`uga
eu!), surpriz`.“ Ridicol, nu? Categoric,
dar oamenii trimit. Nimeni nu vrea s`
ri[te. Cine sunt oamenii care trimit? P`i,
fiind vorba de internet, e vorba, normal,
de tineri cu profesii noi [i sofisticate,
dar cu frica-n sân când vine vorba de
ghinion. Cine spunea c` tr`im într-o
lume des-vr`jit`, non-magic`, ra]ional`? Iat` cum vr`jitoria, magia [i supersti]ia tr`iesc bine mersi [i sunt chiar
la mod`. Doar c` vin pe internet.

