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EDITORIAL
Banii, Popescu ºi premierul
Abia la ceva timp dupq ce premierul Tqriceanu a
realizat mult a[teptata remaniere au apqrut primele
„rezultate“. Poate din pricina faptului cq mult
a[teptata a fost complet nea[teptatq. Adicq a fost o
joacq ce a avut \n vedere doar imaginea cabinetului,
o remaniere fqcutq parcq \n week-end, dupq un
pahar cu bere. Pe de altq parte, totul a devenit mult
mai interesant dupq ce Ionu] Popescu a dat primele
declara]ii \n calitate de „civil“. {i dupq ce sondajele
de opinie au arqtat cq Monei Muscq i-a crescut
popularitatea cu 11% dupq pqrqsirea Cabinetului
Tqriceanu. {i dupq ce presa centralq anun]a, \n
urmq cu câteva zile, despre milionul de ac]iuni
Rompetrol achizi]ionate [i vândute de cqtre
premier, \n condi]ii care ridicq, \n cel mai bun caz,
câteva semne de \ntrebare serioase. Ca sq revenim la
Ionu] Popescu, activitatea sa \n cadrul Guvernului
este privitq diferit. Unii spun cq se putea mai bine,
al]ii cq lucrurile abia \ncepuserq sq se mi[te \n
momentul demiterii sale. Un lucru este clar: a fost
intransigent cu societq]ile comerciale [i fa]q de
datoriile pe care acestea le aveau la bugetul de stat.
Ori, societate comercialq de amploare egal om de
afaceri cu bani mul]i [i cu interese [i mai multe.
Acu’, am aflat noi de la premier cq pre[edintele
României bate câmpii [i cq nu existq nici un fel de
grupuri de interese, fie ele din domeniul economic,
al presei sau de aiurea care sq-[i bage codi]ele prin
Palatul Victoria, dar gogori]a asta nu prea a
crezut-o nimeni. A[a cq, dacq stqm strâmb [i
judecqm drept, \l descoperim pe Dinu Patriciu
printre primii oameni de afaceri din ]ara noastrq.
Acesta este un lucru bun. Problema ar fi cq nu prea
se poate spune cq era cel mai bun prieten cu Ionu]
Popescu, ]inând cont de micile probleme drqgu]e
cu care se confruntq o parte dintre firmele sale.
Patriciu a mai [i fost arestat un pic, zice-se cq la
insisten]ele lui Bqsescu. Pe de altq parte,
descoperim cq Tqriceanu crede cu tqrie \n bunul
mers al cel pu]in uneia dintre firmele
lui Patriciu. Aoleu, ce mi-a trecut prin minte...
Sq se fi referit Bqsescu chiar la premier când
tot insista pe tema grupurilor acelea de interese?
Ptiu, drace!
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Profitând de gre[elile \n lan] pe care le face Alian]a DA,

PSD se pregãteºte
pentru guvernare în 2008

PSD-ul are un joc interesant în ultimul timp. Aparent,
fostul partid de guvern`mânt
pare a fi fr`mântat de ne\n]elegeri între gruparea Iliescu [i
gruparea Geoan`.
Ultima declara]ie a domnului Iliescu, conform c`reia
declan[area de c`tre PSD a procedurilor de suspendare a pre[edintelui B`sescu ar fi o ac]iune pripit`, iar B`sescu trebuie
sprijinit, nu poate fi interpretat`

decât ca un atac la adresa actualei conduceri a PSD.

PSD aºteaptã
erodarea popularitãþii
F`r` a-l b`nui pe dl Iliescu
de joc duplicitar, ne întreb`m
dac` nu cumva i se induc anumite declara]ii [i ac]iuni de natur` a l`sa impresia fa]` de
opinia public` a unor grave
divergen]e în PSD. Forma]iunea politic` a domnilor Geoan`
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[i N`stase nu duce lips` de
mae[tri ai combina]iilor subtile,
ai loviturilor de teatru [i ai exploat`rii unor eventuale situa]ii
de tensiune social`.
Cre[terea exploziv` a
pre]ului la benzin`, care va antrena scumpiri în lan] [i, evident, nemul]umirea social` nu
a avut la baz` doar ra]iuni economice. Nu ne putem lansa în
afirma]ii riscante, dar folosirea
armei petrolului în dispute politice interne nu poate fi ignorat`. Conducerea PSD-ului [tie
foarte bine cum s-a privatizat
PETROM-ul, ce datorii politice
are OMV-ul de decontat [i dispune înc` de suficiente pârghii
pentru a influen]a în sensul dorit evenimentele.
Este o axiom` a ultimilor
ani. Nici un partid sau coali]ie
nu a câ[tigat alegerile decât pe
seama gre[elilor adversarului [i
prin nemul]umire popular`.

retragere a capitalurilor speculative de pe pia]a româneasc`.
O astfel de ac]iune ar fi urmat`
de un puseu infla]ionist greu de
st`pânit [i de cre[terea pauperiz`rii popula]iei.
Actuala coali]ie de guvernare nu observ` un as pe care
nu îl ]ine în mânec`, ci joac` cu
el deschis, este vorba despre
apartenen]a sa la Interna]ionala
Socialist`. Ac]iunile de influen]` pe care le poate desf`[ura Interna]ionala Socialist` sunt în
România mult mai puternice
decât ale popularilor, Cre[tindemocra]ilor [i liberarilor din
Parlamentul european.

De asemenea prezen]a
unei birocra]ii puternice pesederizate în perioada 2000-2004
ar putea reprezenta un sprijin
care nu poate fi neglijat, pentru
fostul partid de guvern`mânt.

Locomotiva Bãsescu
Alian]a DA [i partenerii ei
de guvernare nu par a fi con[tien]i c` în absen]a unor alegeri anticipate, cel târziu pân`
în prim`vara lui 2006, B`sescu
nu va mai putea fi o locomotiv`
electoral` pentru nici un partid
sau coali]ie.
Scorul ob]inut de alian]a
DA la alegerile din 2004 a fost

inferior celui al PSD-ului, iar
actuala configura]ie parlamentar` este exclusiv rezultatul jocului abil de putere întreprins de
pre[edintele B`sescu, fa]` de
Partidul Conservator [i UDMR.
Conducerea PSD-ului pare a tatona terenul, a-[i asigura
suportul logistic, inclusiv cel
mediatic, pentru a preg`ti o serie de lovituri în avalan[e.
Dac` alian]a nu-[i revine
[i nu în]elege c` ac]iunea politic` [i activitatea de guvernare
nu sunt unul [i acela[i lucru,
atunci 2008 nu îi va mai g`si la
conducerea României.
Departamentul Analizq

Forþa Internaþionalei
socialiste
Rolul de pre[edinte juc`tor
al lui Traian B`sescu este de
asemenea un fapt care convine
PSD-ului, pentru c` ofer` posibilitatea canaliz`rii nemul]umirilor spre Palatul Cotroceni,
ceea ce ar duce la trecerea în
defensiv` a echipei preziden]iale.
O alt` arm` pe care PSD-ul
s-ar putea s` o aib` în aten]ie
este reprezentat` de posibila
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Adevãrata faþã a „naºului“
Nicu Ghearã
Cel mai pu]in mediatizat
om de afaceri român, dac` nu
punem la socoteal` publica]iile
mondene sau de scandal, este
Nicu Ghear`, celebrul patron al
Complexului „Europa“ din Capital`, raiul comer]ului cu produse de contraband` sau de
provenien]` incert`.

Din consignaþie
în industrie
Nicu Ghear` a ap`rut în
lumea afacerilor, fiind asociat
la Consigna]ia „Europa“ cu un
fost ofi]er MI, Salitra, care a decedat în urma unui accident de
circula]ie, la începutul anilor
’90. Afacerea a fost preluat` de
Nicu Ghear`, care dintr-o simpl`, dar b`noas`, consigna]ie a
reu[it s` dezvolte o adev`rat`
industrie, cuprinzând activit`]i
imobiliare, impresariat, paz` [i
protec]ie etc.
În acela[i timp, în diferite
medii s-a vorbit despre implicarea lui Nicu Ghear` în afaceri conexe crimei organizate.
Amintim c` Nicu Ghear` î[i
petrece pu]in timp în România,
preferând luxoasa loca]ie Ibitza
din Spania. În prim`vara acestui an, Nicu Ghear` a provocat
un scandal public, blocând, cu
ajutorul oamenilor s`i, o ma[in` a filajului poli]iei [i sus]inând c` este urm`rit din ordinul
chestorului Ardelean, directorul
serviciului secret din Ministerul
de Interne.

Afaceri necurate cu
mascã de legalitate
La jum`tatea anilor ’90,
când autoritatea statului era o

dulce iluzie, oamenii din agen]ia de paz` [i protec]ie a lui
Nicu Ghear` erau cunoscu]i
prin înc`ier`rile pe care le declan[au cu angaja]ii unor institu]ii similare pentru a-[i asigura
zonele de influen]`.
Ghear` nu face parte din
lumea interlop`, ci este mai curând un „na[“ în stilul mafio]ilor italieni, c`ruia îi plac operele de art`, atmosfera sta]iunilor exotice, compania manechinelor la mod`. De altfel, ultima
sa afacere este o agen]ie de manechine, care particip` la prezent`ri în toat` lumea. Sunt
zvonuri pe care nu le credit`m
conform c`rora în spatele agen]iei de modele s-ar ascunde activit`]i nu tocmai curate.
În ceea ce prive[te complexul „Europa“, ani la rând
chiriile care se percepeau comercian]ilor (cei mai mul]i chinezi), intrau în buzunarele asocia]ilor, prea pu]ine dintre aceste sume fiind declarate legal.
S` nu se fi bucurat Nicu
Ghear` de nici o protec]ie ocult`? Mai povestim despre acest
lucru în num`rul viitor al publica]iei noastre. Deocamdat`
am remarcat prezen]a în anturajul lui Ghear`, în calitate de
consilier, al unui colonel în rezerv` din poli]ie – Direc]ia Judiciar`, care s-ar putea s`-i fi
oferit ceva protec]ie fa]` de
fo[tii s`i colegi.
Omul de încredere al lui
Nicu Ghear`, Nuresidin Beinur
(este [i finul s`u), este implicat
în tot felul de combina]ii cu iz
penal, despre care au ap`rut relat`ri în pres`.

O afacere ciudatã
ºi fraþii Cãmãtaru
ajung dupã gratii
Prin 2004, Ghear`, în criz`
de lichidit`]i, s-a împrumutat
cu o sum` serioas` de bani la
fra]ii C`m`taru. În perioada
men]ionat`, fra]ii Balint (C`m`taru) dominau lumea interlop` a Capitalei, fiind îns` urm`ri]i de Direc]ia General` de
Informa]ii a MI.

În seara de 22 iunie 2004,
la restaurantul Calipso apar]inând fra]ilor C`m`taru, dar
condus de Constantin Preda [i
Costel Bugati, a avut loc o întâlnire interesant`. Nu]u C`m`taru l-a invitat pe omul de încredere al lui Ghear`, Nuresidin
Beinur, pentru rezolvarea datoriilor. Se pare c` fra]ii C`m`taru îl finan]aser` pe Nicu Ghear` pentru a cump`ra o marf` de
un anumit gen, care urma s` fie

preluat` la Constan]a [i transferat` la Bucure[ti, într-un depozit din zona Complexului
Europa. Marfa putea fi orice, de
la chilo]i de dam`, maieuri chineze[ti pân` la, s` spunem,
f`in` alb` de tip superior.
Ma[ina care asigura transportul nu a mai ajuns la destina]ie. Pe cale de consecin]`,
cele dou` grup`ri Ghear` [i C`m`taru s-au învinov`]it reciproc de deturnarea m`rfii.

La câteva luni a urmat
arestarea clanului C`m`taru.
Mama fra]ilor respectivi l-a
acuzat public pe Nicu Ghear`
c` ar fi fost în spatele acestor
arest`ri. Nu facem specula]ii,
este primul articol dintr-o investiga]ie ampl`, dar constat`m
c` arestarea fra]ilor C`m`taru a
fost o adev`rat` binefacere
pentru mul]i dintre cei care le
datorau sume serioase de bani.
George Dora

O „legendã“ falsã
|n afara Complexului Europa, pu]ine mai sunt
lucrurile pe care românul de pe strad` le poate asocia
cu numele lui Nicu Ghear`. Ar mai fi expresiile
„mare fotbalist“ [i „gagici bune“. Dac` e s` le lu`m
pe rând, descoperim c` cel autoproclamat drept mare
fost` glorie fotbalistic` \n via]` nu are nici o tangen]`
cu, s` zicem, echipa na]ional` de fotbal a României.
E chiar mai r`u decât atât: marele fotbalist a apucat s`
joace doar trei meciuri \n divizia A, [i acelea \ncepute
glorios, ca rezerv`. Cu femeile, \n schimb, lucrurile stau, se pare, ceva mai „onorabil“. Rubricile
mondene au amintit destule vedete feminine care ar fi
trecut prin patul s`u. Cânt`re]e [i modele. Unele pentru a-[i face videoclipuri \n loca]ii exotice, celelalte
pentru o carier` [i o prezentare de mod` unde se
remarc` „talente proaspete“. {i toate, of ce prozaic
sun`, pentru bani, la urma urmei. Dar, dac` omului
\i place arta, ce putem noi zice? S` nu uit`m arti[tii care se reg`sesc pe [tatele mai vechi sau mai
actuale ale lui Ghear`: Andra, trupa Spacy, Marcel
Pavel, Romic` }ociu [i Cornel Palade [i lista va continua \n numerele viitoare. Chiar dac` ultimii din
aceast` list` nu prea pot intra la categoria „gagici
bune“...
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Viile lui Nicolae Ceauºescu,
din Sâmbureºti – Olt,
vândute pe sub mânã
1989, complexul a devenit SC
Viti-Pomicola SA [i, ca multe
alte obiective valoroase ale
economiei na]ionale, a f`cut cu
ochiul diver[ilor indivizi pu[i
pe c`p`tuial`.

Complexul viti-pomicol
de la Sâmbure[ti este renumit
nu numai pentru c` este cel mai
mare din sud-estul Europei, dar

[i pentru c`, pân` în 1989, era
singura vie din care se producea vinul favorit al lui
Nicolae Ceau[escu. Dup`

terul Agriculturii mai are o condamnare de 12 ani de închisoare, pronun]at` în 2003 de Tribunalul Municipiului Bucure[ti,
pentru luare de mit` [i abuz în
serviciu, în cazul privatiz`rii
IAS „Jimtim“ Jimbolia.

Artizanii
unei privatizãri penale

Start cu promisiuni...

În cazul în spe]`, pentru
Viti-Pomicola SA din Sâmbure[ti s-a încercat privatizarea, în
2000, printr-un contract fraudulos. Vânzarea [i concesionarea
s-au f`cut prin negociere direct`, potrivit unui ordin emis de
Ministerul Agriculturii [i Administra]iei, care avea în gestiune societatea vinicol`. Prin
semn`turile puse pe aceste
tranzac]ii dubioase, Dan Jiga,
fost director general în Ministerul Agriculturii [i Alimenta]iei,
Nicolae Havrile], pre[edinte al
Agen]iei Domeniilor Publice
(ADS) [i Silvia C`pitanu, reprezentant în MAA [i Teodor
Enache, director general ADS
sunt în vizorul PNA, care a început împotriva lor urm`rirea
penal` cu privire la concesionarea viilor [i livezilor de la
Sâmbure[ti. De altfel, Dan Jiga,
fost director general în Minis-

Au fost scoase la vânzare
toate cele 430.774 de ac]iuni
ale societ`]ii, estimate cu valoare de pornire de 45,5 miliarde
lei. Pe lâng` vânzarea activelor
se mai concesionau [i 1.103
hectare de terenuri aflate în administrarea societ`]ii, pe o perioad` de 49 de ani, terenuri din
care mai bine de jum`tate erau
vii [i livezi, dar [i teren arabil,
p`[uni, p`dure [i ochiuri de
ap`. Dosarul de prezentare [i
caietul de sarcini a fost cump`rat de trei firme: Asocia]ia Salaria]ilor SC Viti-Pomicola SA
Sâmbure[ti (ASVPS), First
Capital Fund Corporation Bahamas (o firm` cu sediul în
arhipelagul Bahamas, reprezentat` în România de arabul
Fahad Al Saleh) [i Asocia]ia
Agricol` Alfa Piele[ti, care ulterior s-a retras. Dup` mai multe negocieri, în urma c`rora a

crescut atât pre]ul ac]iunilor (la
50.000 de lei/ac]iune), dar [i
redeven]a anual` pe hectar fa]`
de stat, oferta care a întrunit
punctajul cel mai mare a fost
cea emis` de Asocia]ia Salaria]ilor de la Sâmbure[ti, selectat`
prin vot unanim. Precizând c`
redeven]a este chiria care urma
s` fie pl`tit` pe terenuri în perioada de concesionare, este interesant c` elementul care a tras
în balan]` a fost c` ASVPS se
angaja s` ofere o redeven]` de
685 kg grâu la ha/an, fa]` de
540 cât oferea societatea din
Bahamas.

Unde-i lege...
e tocmealã!
Dup` aceste negocieri s-a
semnat [i un contract, cu nr.
52/18.10.2000, îns`, în mod
surprinz`tor, o serie de prevederi importante deviau, în defavoarea statului, de la oferta selectat` în urma negocierilor.
Redeven]a pe hectar coboar`
subit la 540 kg grâu pe an, la fel
ca [i cel oferit ini]ial de First
Capital Fund Corporation, care
îns` avea o ofert` mai mare
pentru investi]ii, ceea ce teoretic le aducea la egalitate. În

practic` îns` contractul „r`mânea cum am stabilit“. Totalul
prejudiciului cauzat bugetului
de stat prin aceast` înc`lcare a
prevederilor legale este de
160.000 kg grâu/ha.
Mai mult, de[i în actele de
ofert` publicate în pres` [i în
caietul de sarcini se scoteau la
vânzare 1.103 hectare de teren,
în contractul încheiat cu Asocia]ia Salaria]ilor sunt trecute
doar 1.045 ha. Pentru restul de
60 ha se încheie în aceea[i zi
contractul 52 bis/18.10.2000,
prin care se concesionau c`tre
SC Vinarte SRL Bucure[ti suprafe]ele de 57 de hectare vie [i
2 hectare teren neagricol. Tranzac]ia era ilegal`, deoarece Vinarte nu a participat deloc la negocierea direct`, ceea ce contravine Legii 219/1998 privind
regimul concesiunilor. SC
Vinarte nu a depus nici un fel
de ofert`, nu a achizi]ionat
caietul de sarcini, deci nu era
îndrept`]it` la primirea niciunui drept de exploatare. Este
un subiect asupra c`ruia merit` revenit la finalizarea anchetei PNA.
Departamentul
Investiga]ii
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Fraþii Cristescu au fãcut avere
printr-o reþetã bazatã pe corupþie (I)
Mul]i oameni au auzit de averea impresionantq adunatq,
în numai câ]iva ani, de celebrii fra]i Marius [i Emil Cristescu,
din Timi[oara. Pu]ini pot însq sq în]eleagq cum au reu[it cei doi,
la numai douqzeci [i ceva de ani, o performan]q inaccesibilq altor
afaceri[ti cu mult mai experimenta]i [i forma]i în ]qri cu o autenticq
tradi]ie a economiei de pia]q. „Alerta“ vq dezvqluie culisele
acestei averi al cqrei principal ingredient este corup]ia.

Cei doi celebri timi[oreni, Marius [i Emil Cristescu, au acumulat, în ciuda
vârstei de pân` în 35 de ani, o
avere cifrat` de revist` Capital la 90 – 100 de milioane de
dolari. Oficial, principalele
lor afaceri sunt derulate în
domeniile forajelor, industriei [i serviciilor. Realitatea,
cunoscut` în mediul de afaceri autohton este c`, beneficiind de complicitatea unor
înal]i func]ionari din AVAS
(fostul FPS, fostul APAPS),
ei au f`cut bani din vânzarea
ca fier vechi a activelor întreprinderilor pe care au pus
mâna sub pretextul privatiz`rii. Între dou` a[a-zise privatiz`ri, fra]ii Cristescu au
mai f`cut [i câte un mic „ghe[eft“ în fosta Iugoslavie, cu
produse petroliere supuse
embargoului.

Reþeta „Cristescu“ –
avere asortatã
cu corupþie
Re]eta fra]ilor Cristescu
este simpl`. Se achizi]ioneaz`
o întreprindere pe mai nimic,
de regul` prin licita]ia „olandez`“. Se promit investi]ii [i
alte speran]e de redresare a
„victimei“. Dup` vânzarea la
gr`mad` a fierului vechi, din
profitul rezultat, se achit` [i
datoria c`tre AVAS. R`mâne
o diferen]` frumu[ic` care îngra[` conturile celor doi
Criste[ti. Sunt multe astfel de
exemple, dar ultimele dou` –
cazul Uzinelor de Sod` Govora (USG) [i al Uzinei Republica – sunt deja revolt`toare. Analizarea lor, asupra
c`reia vom reveni cu detalii,
este elocvent` pentru cum se
fac, prin corup]ie, marile
averi în România de azi. Numai în perioada 1995-2002,
cei doi fra]i au achizi]ionat de
la Fondul Propriet`]ii de Stat
(ulterior APAPS) pachetele

majoritare de ac]iuni de la 28
de societ`]i comerciale. De
altfel, chiar Marius Cristescu
(foto) recunoa[te c` s-a „specializat“ în restructurarea
companiilor cu pierderi.

Samsari de fabrici
ºi uzine
Contractul de privatizare
încheiat pentru USG cu
APAPS în 2002 interzice fra]ilor Cristescu s` înstr`ineze
activele întreprinderii sau
s`-i restrâng` obiectul principal de activitate. Fiind îns`
specializa]i în „prestidigita]iile“ cu marile întreprinderi
pe care au pus mâna, Criste[tii au început înc` din prim`var` s` caseze (adic` s` vând`) buc`]i întregi din uzin`
ca... fier vechi.
Afacerea înseamn` realizarea de profituri enorme, în
timp scurt [i f`r` efort. Este

demn de re]inut c` pre]ul
tonei de fier vechi este de
circa 130 de dolari. |nc` din
2003, la poarta USG era deja
coad` de camioane supraînc`rcate cu a[a-zisul material
casat. {i pentru c` fra]ii
Cristescu sunt specializa]i în
vânzarea cu profit a ceea ce
nu au achitat, ei dubleaz`
banii, vânzând multe dintre
componentele instala]iilor în
regim de second-hand altor
firme. Din profitul frumu[el
realizat ca samsari de întreprinderi, ei reu[esc, de regul`
ulterior (nota bene!), s` achite [i suma modic` datorat`
AVAS.

Douã profituri
dintr-o loviturã
O dat` deveni]i „cump`r`tori de bun` credin]`“ [i
„investitori strategici“, Criste[tii au aruncat la co[ anga-

Trupa fra]ilor Cristescu salut` AVAS (APAPS) share free

jamentele asumate prin contractul de privatizare: realizarea de investi]ii în domeniul protec]iei mediului [i în
retehnologizarea USG. În
2003, pu]inele investi]ii f`cute din tot ceea ce s-a
promis, au fost f`cute din
profitul USG, [i nu din banii

fra]ilor Cristescu. „Investitorii“ din Timi[oara au preferat
s` sfideze [i de aceast` dat`
contractul de vânzare-cump`rare, care îi obliga s` investeasc` nu mai pu]in de 6,5
milioane de dolari. Cei doi
fra]i nu au v`zut în USG
decât un morman de fier

vechi care le va aduce bani
din vânzarea lui ca atare.
Dovad` st` faptul c`, la
sfâr[itul anului trecut, USG
nu avea încheiate contracte
nici pentru vânzarea produc]iei din acest an, [i nici pentru
a-[i procura materiile prime
necesare. 2005 a început cu
perspectiva unui monopol al
produc]iei de sod` pe pia]a
româneasc`, de]inut de imperiul Bega Grup, care apar]ine
celor doi „rechini“ de Timi[oara. Jocul Criste[tilor era
dus la dou` capete, pentru c`
tot ei controlau societatea
concurent` a USG, Uzina de
Produse Sodice Ocna Mure[
(UPSOM). Iat` îns` c` anul
nici nu a intrat bine în ultimul
trimestru [i asist`m la un
altfel de final decât cel estimat. Recent, cei doi afaceri[ti din Timi[oara au vândut
UPSOM, preferând, în mod
surprinz`tor, s` p`streze falimentara USG, plin` de datorii [i subiect al mai multor
scandaluri de pres`. Speciali[tii estimeaz` c` anul viitor,
USG va fi un simplu teren
viran, eliberat de fierul vechi
[i care va fi vândut ca o simpl` afacere imobiliar`, aducând înc` ceva gologani în
conturile Criste[tilor.
{tefan TERI{
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (X)

Dac` prima întâlnire cu
candidatul era OK, ofi]erul
instructor întocmea un raport
detaliat cu tot stadiul de verific`ri, cu rezultatul acestora, cu
întâlnirea de contact avut` cu
viitorul ilegal [i cu propuneri
pentru stadiul urm`tor. Pentru
stadiul urm`tor se propuneau,
de obicei, noi verific`ri tehnico-operative asupra „obiectivului“ (viitorul candidat la postul
de ilegal), câteva „interpuneri“
dintre candidat [i al]i ofi]eri
speciali sau chiar colaboratori
ai organelor de securitate intern`, special instrui]i pentru asemenea cazuri.

ofi]erul instructor, alias domnul
„agent comercial“, sau „inspector de cadre“, sau... oricare dintre numeroasele variante sub
care se prezentase în fa]a viitorului candidat. Era foarte interesant [i important s`-i vad`
reac]ia sincer`, cât de impresionat sau neimpresionat fusese
candidatul în realitate, cu cine
discutase despre întâlnire, unde,
cât din discu]ia avut`, cât crezuse din combina]ia dialogului
[i cum o interpretase prin impresiile proprii.
La desp`r]irea dintre candidat [i ofi]erul instructor, acesta din urm` l`sase totul s` curg`

Filaj permanent sau pe zile [i momente operative,
ascultarea T.O. la domiciliul personal, al pqrin]ilor
[i rudelor apropiate, socri, unii prieteni mai intimi,
so]ie, loc de muncq etc.
Prin verific`rile tehnicooperative se realiza de fapt o
continuitate în supravegherea
candidatului sub toate aspectele operative (filaj permanent
sau pe zile [i momente operative, ascultarea T.O. la domiciliul personal, al p`rin]ilor [i
rudelor apropiate, socri, unii
prieteni mai intimi, so]ie, loc
de munc` etc.).
Atât verific`rile tehnicooperative cât [i „interpunerile“
care se organizau vizau în spe-

cât mai natural, f`r` s`-i atrag`
în vreun fel aten]ia sau s`-i dea
de în]eles c` nu trebuia s` mai
discute cu nimeni despre acest
contact. Acesta era de fapt
modul cel mai sigur c` viitorul
ilegal era l`sat s` decid` singur
asupra tuturor urm`rilor ce
decurg natural dintr-o asemenea întâlnire atunci când e[ti
cât de cât impresionat, dar [i interesat s` o respec]i [i s` abordezi fie acelea[i subiecte, fie
altele [i mai atr`g`toare.

Ofi]erul instructor de]inea, spre deosebire de
candidat, toate atuurile, cqci avea toate mijloacele
tehnice necesare sq-[i permitq sq afle suficient
de multe lucruri despre partenerul squ
cial reac]ia pe care o avusese
candidatul dup` întâlnirea cu

Deosebirile care ap`reau
dup` o asemenea întâlnire între
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top secret
cei doi parteneri constau de fapt
în posibilit`]ile total diferite pe
care le avea fiecare dintre ei
pentru a afla reac]ia celuilalt.
Ofi]erul instructor de]inea, spre
deosebire de candidat, toate
atuurile, c`ci avea toate mijloacele tehnice necesare s`-[i
permit` s` afle suficient de
multe lucruri despre partenerul
s`u, în timp ce acesta din urm`
r`mânea, pe undeva, într-o
cea]` total`, a[teptând totul din
partea primului, pân` chiar [i
ini]iativa pentru o viitoare întâlnire. Din datele rezultate din
tehnic`, filajul [i rapoartele
altor colaboratori sau persoane
interpuse candidatului, ofi]erul
instructor culegea astfel, interpreta, tr`gea apoi suficiente
concluzii certe despre „obiectivul“ s`u, devenit de fapt cel
mai important dintre toate în
aceast` faz` din traseul candidatului c`tre „titlul“ de ilegal.
Dup` o perioad` aproximativ scurt` (câteva luni), ofi]erul instructor raporta [efilor
s`i despre „reac]ia“ avut` de
candidat dup` prima întâlnire.
În acest scop, el întocmea
un alt raport în care detalia suficient de multe dintre „întâmpl`rile“ ulterioare prin care trecuse candidatul dup` ce se desp`r]iser` de el, cât de vorb`re]
fusese cu membrii familiei sale
[i ceilal]i prieteni, impresiile
personale reale pe care le tr`ise
la întâlnire, cum le interpretase,
maturitatea cu care abordase
subiectele discutate, ce vise [i
proiecte de viitor î[i programase, mai ales sub aspect material, dac` î[i propusese s` repete întâlnirea avut` [i pentru
care motive în mod special. În
raportul întocmit, ofi]erul instructor men]iona, totodat`, [i

rezultatul celorlalte m`suri operative reie[ite din continuarea
tehnicii [i filajului, atât asupra
candidatului, cât [i a rudelor
sale [i a persoanelor din anturajul acestuia.

Dup` aprobarea raportului, ofi]erul instructor trecea
automat la punerea în aplicare a
m`surilor propuse, executând,
pas cu pas, toate sarcinile, a[a
cum le raportase.

Când ai de partea ta tehnica, orice poate fi
„întâmplqtor“, mai ales o întâlnire, acolo unde [i
când, ne[tiind despre ce este vorba, totul pare a fi
„soartq“ sau „destin“
Acestea erau necesare întrucât, paralel cu întâlnirile de
contact direct dintre ofi]erul
instructor [i candidat, trebuiau continuate [i aprofundate
toate datele de interes operativ despre întreaga via]` [i activitate, nu doar a viitorului
ilegal, dar [i a rudelor apropiate, a colegilor de la locul de
munc`, precum [i a tuturor
persoanelor din cercul de rela]ii [i prieteni ai acestuia. În
finalul raportului, ofi]erul instructor tr`gea concluziile necesare privind stadiul verific`rilor, calit`]ile candidatului
pentru un viitor ilegal, tr`s`turile pozitive [i negative de
caracter ale acestuia, date
despre rudele sale, prietenii [i
rela]iile mai apropiate, dup`
care propunea o nou` întâl-

Al doilea contact cu viitorul ilegal avea loc „întâmpl`tor“, pe o strad` pe care trecea mai des candidatul, în
apropierea locuin]ei sau locului
de munc`, într-un parc, un
restaurant frecventat de acesta
sau la institu]ia la care candidatul urma s` mearg` într-o
anumit` zi [i la o anumit` or`,
pe care, cred c` v-a]i dat seama,
ofi]erul instructor o putea afla
din timp din ascultarea convorbirilor telefonice ale „partenerului“ s`u sau din filajul efectuat prin preluarea de la locul de
munc` sau de la domiciliu.
Când ai de partea ta tehnica,
orice poate fi „întâmpl`tor“,
mai ales o întâlnire, acolo unde
[i când, ne[tiind despre ce este
vorba, totul pare a fi „soart`“
sau „destin“.

În acea searq se schimba ceva.
{i pentru ofi]erul instructor, [i pentru candidat,
[i pentru ]arq
nire cu candidatul. Cu aceast`
ocazie, el prezenta [i legenda
sub care urma s` se realizeze
contactul, locul ales, perioada, discu]iile pe care urma s`
le poarte cu viitorul ilegal,
precum [i m`surile tehnicooperative pe care inten]iona
s` le întreprind` în continuare
în leg`tur` cu acesta.

Pentru munca de informa]ii, principiul „nimic nu este
întâmpl`tor“ este deja desuet,
c`ci majoritatea combina]iilor
se fac având la baz` mai mult
de 80% date reale rezultate din
folosirea mijloacelor tehnice,
mai mult sau mai pu]in moderne, dar deosebit de utile [i
eficace în derutarea unora din-

tre semenii no[tri, naivi sau neini]ia]i în arta dezinform`rii.
Dup` ce-l contacta „întâmpl`tor“, ofi]erul instructor îi
propunea un loc mai retras,
undeva la un restaurant, unde el
preg`tise din timp tot ce trebuia
pentru o ambian]` „discret`“,
unde puteau discuta „orice“,
f`r` s` fie „deranja]i“ de nimeni
care s` afle de subiectele unui
dialog poate suficient de interesant [i de captivant. Ora [i locul
erau stabilite de ofi]erul instructor, urmând ca viitorul ilegal
doar s` le accepte. {i le accepta, bineîn]eles, ofi]erul o [tia
din start. Îi [tia timpul liber, îi
[tia programul, iar pentru seara
respectiv` cuno[tea faptul c`
„prietenul“ s`u nu avea nimic
planificat care s` împiedice un
dineu memorabil pentru ambii
parteneri, mai ales de dialog.
Urma, într-adev`r, un dialog foarte interesant, un dialog
care avea s` marcheze, în sistemul muncii de informa]ii, un
moment de neuitat atât pentru
ofi]erul instructor, dar mai ales
pentru viitorul ilegal.

De acest dialog se lega un
destin, al celui din urm`, c`ci,
în func]ie de reac]ia pe care ar
fi avut-o la propunerile ofi]erului instructor, el î[i schimba
cursul vie]ii, poate în bine,
poate în mai pu]in bine, poate
spre [i cu noroc sau poate cu
ghinion. Nimeni nu putea [ti
care ar fi fost viitorul. Un lucru
era îns` cert. În acea sear` se
schimba ceva. {i pentru ofi]erul instructor, [i pentru candidat, [i pentru ]ar`. Totul depindea, în special de arta cu care
ofi]erul instructor urma s`
foloseasc` bagheta magic` a
muncii de informa]ii, pentru
c`, într-adev`r, avea nevoie de
ea, avea nevoie de o m`iestrie
deosebit`, atât în dialogul pe
care urma s`-l provoace [i s`-l
dirijeze, dar mai ales în alegerea acelui culminant moment
tensional al dialogului. Acel
moment în care la una dintre
nenum`ratele întreb`ri pe care
i le punea candidatului, acesta
nu putea [i nu trebuia s` r`spund` decât cu un sincer [i
conving`tor „DA“. Era, de

fapt, r`spunsul care trebuia s`
încununeze tot stadiul muncii
depuse pân` în acel moment,
nu doar de ofi]erul instructor
din centrala de informa]ii a
României, dar [i de to]i ceilal]i
participan]i la o munc` deosebit de variat`, de presant` [i de
înc`rcat` de r`spundere. Un
colectiv numeros de ofi]eri [i
alte cadre, un sistem complex
de mijloace [i utilaje tehnicooperative participaser` împreun` la sute [i mii de verific`ri,
care în acest moment se focalizau pe un singur r`spuns.
De el depindea aprecierea
întregului travaliu. Un r`spuns
afirmativ ar fi fost un succes
colectiv, un r`spuns negativ ar
fi fost un e[ec al ofi]erului instructor, ar fi fost cea mai neagr` bil` pentru un magician
care n-a [tiut s`-[i aleag` nu
doar asisten]a, dar mai ales persoana, pe care acum urma s` o
hipnotizeze, [i la propriu, [i la
figurat.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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spionaj

Ultima întâlnire cu Agentul A007 (VII)
decep]ionat sau de sup`rat ai fi
fost, te contopeai cu starea de
lini[te pe care ]i-o transmitea
Vivaldi. Sim]eai c` nu mai ai
nevoie de nimic material.
Pluteai pe notele fiec`ruia dintre cele patru anotimpuri ca pe
aripile unui vis frumos dup`
care î]i vine s` alergi diminea]a
când e[ti trezit brusc [i parc` ai
fi vrut s`-l tr`ie[ti aievea, pân`
la cap`t. Dup` o or` am închis
casetofonul, am f`cut un du[,
apoi am comandat la restaurantul hotelului o saramur` de
rechin [i o sticl` de vin alb. M`
gândeam acas`, la ai mei, apoi

nalului meu de la „semafor“...
Din câte [i cum îl cuno[team,
eram sigur c` interpretase pozitiv mesajul [i c` în]elesese
foarte bine situa]ia. La calmul
care îl caracteriza nu m` a[teptam s`-[i fac` nici un fel de
probleme care s`-i trezeasc`
suspiciuni [i mai ales team`
pentru urm`toarea întâlnire
de a doua zi. „A007“ [tia
îns` foarte bine c` în asemenea situa]ii, a doua întâlnire
urma s` fie precedat` de
acela[i [ir de verific`ri antifilaj [i de supraveghere contrainformativ`.

„A007“ [tia însq foarte bine cq în asemenea situa]ii,
a doua întâlnire urma sq fie precedatq
de acela[i [ir de verificqri antifilaj [i de
supraveghere contrainformativq
la Central`, apoi la spionul
meu „A007“, pe care nu putusem s`-l întâlnesc decât cu
privirea, de la distan]`. Dup`
modul în care avusese loc incidentul eram convins deja c`
totul fusese întâmpl`tor, pur [i
simplu un joc al întâmpl`rii, [i
c` nimic nu fusese regizat din
partea organelor de filaj sau de
contrainforma]ii din spa]iul
„Andra“, în care omul meu alesese locul de întâlnire. {tiam c`
dac` pân` atunci nu se întâmplase nimic, a doua zi totul
urma s` fie la fel de natural [i
c` întâlnirea cu „A007“ urma
s` se realizeze sigur [i f`r` alte
incidente.

Într-o asemenea situa]ie
„A007“ [tia îns`, la fel ca [i
mine, c` întâlnirea de rezerv`
urma s` aib` loc într-o alt`
localitate decât prima, deci
într-un alt loc, cu alte trasee de
verific`ri, cu alt „afi[ier impersonal“ [i cu alte „semafoare“,
ambele alese [i preg`tite tot de
el, cu mul]i ani în urm`, verificate ulterior de mine [i aprobate apoi de [efii din Centrala
de informa]ii.
Dup` ce am servit masa,
mi-am scos din nou harta localit`]ii în care urma s` m`
întâlnesc cu „A007“, am mai
verificat o dat` locul de întâlnire, apoi mi-am stabilit câteva

Mi-am stabilit câteva trasee antifilaj, punctele
[i intersec]iile de siguran]q, apoi mi-am fixat ceasul
care urma sq mq trezeascq cât mai de diminea]q

De la „semafor“ am luat
un taxi, m-am plimbat pe câteva str`zi, apoi am motivat
taximetristului c` încerc s`
identific un magazin de antichit`]i, unde-mi c`utam un prieten anagajat de curând ca
vânz`tor.
L-am mai învârtit pu]in
prin zon`, dup` care am coborât la câteva sute de metri de
locul în care îmi parcasem
ma[ina. I-am pl`tit, apoi am
mers pe jos [i m-am oprit în
parcul din apropiere. M-am
a[ezat pe o banc`, am scos din
nou ziarul [i am început s`
studiez rubricile de vânz`ri
auto [i imobile.

aproape de locul unde am f`cut
pauza, m-am urcat [i am pornit-o spre autostrada care trecea prin apropiere. Înainte de a
ajunge la hotel, am oprit la o
benzin`rie, am f`cut plinul [i
mi-am cump`rat câteva casete
audio. În camer`, la hotel,
aveam un casetofon [i sim]eam
nevoia s` ascult ceva care s`
m` fac` s` uit pentru câteva
ore de incidentul prin care
trecusem. Mi-am cump`rat
„Anotimpurile“ lui Vivaldi,
apoi m-am îndreptat spre hotel.
Am parcat ma[ina pe o str`du]` din imediata apropiere a
hotelului, i-am pus semnele de
rigoare. Am intrat în hotel. A[a

Mq gândeam acasq, la ai mei, apoi la Centralq,
apoi la spionul meu „A007“, pe care nu putusem
sq-l întâlnesc decât cu privirea, de la distan]q
Dup` circa 20 de minute
m-am plictisit. M-am îndreptat
spre autoturismul parcat foarte

cum m` a[teptam, primisem un
mesaj de la un „prieten“ care
m` invita pentru a doua zi la o

întâlnire de afaceri. Cuno[team
codul mesajului, a[a c` nu-mi
r`mânea decât s`-i mul]umesc
recep]ionerului [i s` cer cheia
de la camer`. Am mai stat câteva minute în holul hotelului,
am mai citit câteva anun]uri,
apoi am luat ascensorul [i
m-am dus direct în camer`.

Am verificat înc` o dat` semnele l`sate la plecare, apoi
mi-am pus caseta cu cele patru
anotimpuri, pe care abia a[teptam s` o ascult. În minutele urm`toare camera a fost inundat`
de una dintre cele mai frumoase simfonii ale tuturor timpurilor. Oricât de obosit, de

Regulile de verificare contrainformativ` urmau s` fie
îns` respectate f`r` nici o
abatere, a[a c` nu-mi r`mânea
decât s` a[tept înc` o noapte [i
înc` un r`s`rit de soare pe terenul inamicului, indiferent cât
de primitor [i de politicos sau
nepoliticos ar fi fost el.
M` gândeam la prietenul
meu „A007“, cum percepuse
el oare incidentul care ne împiedicase s` ne vedem direct,
cum în]elesese codul sem-

trasee antifilaj, punctele [i intersec]iile de siguran]`, apoi
mi-am fixat ceasul care urma s`
m` trezeasc` cât mai de diminea]`.
Eram sigur c` urma o zi
frumoas`, dar grea. O zi de a[tept`ri [i împliniri, dar preten]ioas` ca oricare din via]a unui
agent al muncii de informa]ii
externe.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Salvaþi Vama Veche
…de mizerie, corupþie ºi ilegalitãþi (IV)
„În scopul conserv`rii
condi]iilor ambientale [i valorii
patrimoniale [i peisagistice din
zonele situate în apropierea
]`rmului, se delimiteaz` pe toat` lungimea litoralului o fâ[ie
de teren lat` de 100-300 m m`sura]i de la linia cea mai înaintat` a m`rii, în func]ie de l`]imea zonei costiere, în care sunt
interzise orice fel de construc]ii
definitive. Aceast` interdic]ie
se aplic`, de asemenea, construc]iilor provizorii sau transportabile, cu excep]ia celor
pesc`re[ti, precum [i caravanelor sau structurilor de primire turistice cu func]iuni de
cazare“. Acesta este textul art.
18 din Ordonan]a de Urgen]`
nr. 202/2002 privitoare la gospod`rirea integrat` a zonei
costiere.
Aceast` fâ[ie de teren este
de fapt zona costier` a litoralului, cunoscut` de toate organele
de stat, de cele centrale [i locale
[i inclusiv de to]i cet`]enii ]`rii
ca obliga]ie legal`.

Aici, legile nu au nici
o valoare
Numai c`, fiind probabil
dat` de guvernul N`stase, n-a
ajuns [i la Prim`ria Limanu,
unde primarul Urdea Nicolae
Iustin este membru al alian]ei
DA [i o ignor` cu des`vâr[ire.
Pentru domnul primar, Litoralul [i zona costier` pe care le
p`store[te în localit`]ile 2 Mai
[i mai ales în Vama Veche nu
mai ]in de domeniul public al
statului, ci de interesele sale
personale. Pentru el, bariera legii, care îl oblig` ca edil [i reprezentant al statului s` aplice
orice hot`râre privind gospod`rirea [i administrarea local` a
domeniului public a c`zut de
mult sau a desfiin]at-o cu de la
sine putere, c`ci modul defec-

tuos [i abuziv în care a repartizat, înstr`inat [i concesionat terenurile din imediata apropiere
a zonei costiere sau chiar din
aceast` fâ[ie, protejat` de lege,
demonstreaz` cât de incorect
poate fi un ales al ob[tii, atunci
când interesele personale sunt
mai presus de orice. Acela[i
text de lege îl mai oblig` pe
domnul primar s` se ocupe [i
de protec]ia zonei costiere, în
sensul ap`r`rii integrit`]ii [i a
scopurilor generale de utilizare
ale acesteia, de conservarea ei
[i de prevenirea oric`ror efecte
negative ale oric`ror lucr`ri de
construc]ie în aceast` zon`,
existente sau în curs de execu]ie. Ne întreb`m dac` domnia sa a citit sau m`car a auzit

din mass-media de aceast` ordonan]`, pentru c` realitatea de
la fa]a locului dovede[te contrariul.

Vile ºi dughene
pe toatã zona costierã
Oricine viziteaz` litoralul
[i zona costier` din localit`]ile
2 Mai [i Vama Veche r`mâne
stupefiat de num`rul mare de
vile, case de vacan]`, dar [i dughene, construite începând de
pe falez`, acoperind toat` fâ[ia
pe care legea o ap`r` imperativ
[i o define[te ca fiind Zona
Costier`, zon` proprietate public`, pe care dl primar avea
obliga]ia s` o protejeze [i ecologic [i peisagistic, dar în primul rând legal. Probabil îns` c`

Dughene pe plaja din Vama Veche

pentru primarul Urdea nu este
obligatoriu „Planul de amenajare a teritoriului [i de urbanism“, pe care trebuia s`-l întocmeasc` dup` apari]ia Ordonan]ei de Urgen]` nr. 202/2002,
[i care stipuleaz` ca una dintre
principalele obliga]ii privind
construc]iile din zona Litoralului c` „toate autoriza]iile de
construc]ie se vor acorda numai
pentru exteriorul benzii litorale
(fixat` la 300 de metri de la apa
m`rii)“ [i nu în interiorul acesteia, iar „construc]iile s` fie
executate obligatoriu din materiale ecologice“, obliga]ie sanc]ionat` în caz de înc`lcare cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau amend` de la 80.000.000 la
100.000.000 lei. Ne întreb`m,
pe bun` dreptate, cine ar trebui
s` fac` aceast` închisoare [i câ]i
ani ar însemna pentru toate
construc]iile executate înce-

pând cu 2000, de când a ajuns
edil dl Urdea Nicolae.

Vinovat – primarul
Dup` opinia cet`]enilor
care l-au ales primar, a[a cum
„toate drumurile duc la Roma“,
[i în zona 2 Mai [i Vama Veche
toate întreb`rile legate de abuzurile privind proasta gospod`rire integrat` a zonei costiere [i
a întregului patrimoniu din domeniul public al celor dou` localit`]i au un singur r`spuns:
vinovat se face alesul local –
primarul Urdea Nicolae Iustin,
împreun` cu toat` echipa pe
care o conduce în consiliul local, care a sfidat legile ]`rii [i
le-a considerat ca pe un mijloc
de satisfacerea intereselor personale [i de grup, pentru prietenii [i rela]iile, pe care [i le-a
f`cut în timp. Acestea sunt de
fapt unele dintre motivele pen-

tru care cet`]enii din Limanu,
2 Mai [i Vama Veche l-au reclamat pe primar pân` la pre[edintele B`sescu. To]i cet`]enii
cunosc rela]iile pe care [i le-a
f`cut primarul Urdea pentru
terenurile acordate unor persoane publice din zon`, pentru
autoriza]iile numeroase date în
vederea construirii ilegale a
unor vile, case de vacan]` [i
diverse obiective comerciale
sau din domeniul turistic [i al
alimenta]iei publice chiar pe
faleza m`rii sau în zona
costier`.
Citi]i num`rul viitor al
revistei noastre! Ve]i afla care
sunt ace[ti prieteni, vilele construite [i avantajele primite de
primarul Urdea în schimbul
serviciilor f`cute.
(va urma)
Departamentul
investiga]ii
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB
Se spune c` doar prezentul este sigur, trecutul [i viitorul fiind incerte. În special
trecutul, ne-am permite noi s`
ad`ug`m. A]i ghicit, dorim s`
ne referim la activitatea Colegiului Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit`]ii
Statului, precizând c` nu
în]elegem de ce aceast` institu]ie, cu câteva excep]ii notabile, nu public` acele lucr`ri de interes pentru opinia
public`, a[teptate de peste
cinci, care s` înf`]i[eze adev`rata fa]` a serviciilor de
informa]ii ale sistemului comunist.

De la ruºi vine
ameninþarea
Tot ceea ce am citit, publicat de onorabila institu]ie
pân` în prezent, se raporteaz`
la a[a-zisa perioad` neagr` a
securit`]ii, cuprins` între
1948 [i 1964. Restul este t`cere sau sunt publicate tot
felul de specula]ii, care tind
s` primeze în fa]a adev`rului
istoric.
Securitatea român` a
avut un segment care o diferen]iaz` de celelalte servicii
similare din ]`rile comuniste,

ocupate de sovietici în 1944.
Este vorba despre UM 0110,
a[a-zisa unitate anti-KGB.
În fapt, acest serviciu
independent s-a înfiin]at sub
form` conspirativ` înc` din
1962, când Gheorghiu-Dej,
secretar general al Partidului
Muncitoresc Român, [i Alexandru Dr`ghici, ministrul de
Interne, au în]eles c` principala lovitur` împotriva conducerii de atunci a României
nu va veni din SUA sau Occident, ci de la Moscova, prin
intermediul comuni[tilor adep]i
ai vechiului Comintern.

Activiºti sub urmãrire
Gheorghiu-Dej [i ulterior Ceau[escu aveau o sfânt`
fric` fa]` de activul de partid,
care, fie în anii r`zboiului se
refugiase în URSS, fie urmase cursuri în glorioasa ]ar` a
interna]ionalismului proletar.
Astfel, s-a construit o
grupare special`, la început
sub comanda generalului
Neagu Cosma, în 1962, care
ini]ial îi urm`rea pe interbrigadi[ti (comuni[tii care luptaser` în r`zboiul civil din
Spania) [i pe membrii de partid care se refugiaser` în

URSS [i pe activi[tii care se
c`s`toriser` în timpul studiilor cu rusoaice.
Ini]ial, aceast` unitate a
avut sediul conspirat într-o
anex` a CC al PMR (ulterior
PCR). Serviciul îi urm`rea pe
activi[tii de partid cu stagiul
în ilegalitate, despre care
existau date [i informa]ii c`
ar dori s`-l înl`ture pe
Gheorghiu-Dej din fruntea
partidului.

Împotriva
spionilor „prieteni“
Comuni[tii ilegali[ti încercaser` o prim` lovitur` în
1958, prin grupul Doncea –
Pavel {tefan – Grigore R`ceanu.
Întâmpl`tor sau nu, dar
momentul ales pentru îndep`rtarea lui Dej de la conducerea Partidului Muncitoresc
(Comunist din 1965) a coincis cu anul retragerii trupelor
sovietice din România.
Dup` înfiin]are, noua
structur` informativ` a fost
organizat` pe birouri, care
aveau în competen]` depistarea, documentarea, descurajarea [i contracararea ac]iunilor
de spionaj întreprinse de ]`rile
socialiste din Tratatul de la Var[ovia în România. Pe de alt`
parte, Direc]ia de Informa]ii
Externe, securitatea româ-neasc` colabora cu institu]iile similare din celelalte ]`ri socialiste
în diferite ac]iuni de spionaj împotriva Occidentului [i a SUA.

Ceauºescu a iertat
spionii þãrilor
comuniste
Unitatea a c`rei conducere a fost preluat` de colonelul Iosif va primi num`rul
ini]ial de 0920/A, iar ulterior,
dup` defectarea generalului
Pacepa, de UM 0110. Având
propriul sistem de filaj [i
compartiment separat de tehnic` operativ`, cu lucr`tori
conspira]i sub diferite legende (func]ionari la Consiliul
Popular, în domeniul comer]ului etc.), acest serviciu poate fi considerat singurul cu
adev`rat secret din structura
fostei securit`]i interne.
Din p`cate, multe dintre
cazurile de spionaj \ntreprinse de KGB, AVO din Ungaria, serviciile de informa]ii
din Bulgaria, Polonia, RDG,
de[i documentate de UM
0110, au fost mu[amalizate
din ordinul lui Nicolae Ceau[escu, pentru a nu se încorda
[i mai mult rela]iile destul de
tensionate dintre România [i
Moscova. (va urma)
George Dora
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Atentat la imaginea României
În num`rul trecut al s`pt`mânalului Alerta am scris un
articol intitulat „Atentat la aurul
olimpic“. Am criticat ac]iunea
nes`buit` a unor (i)responsabili
ai gimnasticii feminine române[ti de a desfiin]a lotul olimpic de gimnastic`, invocând
motive puerile, care-i descalific`. În fapt, aceasta a fost o
lovitur` puternic` dat` imaginii României.
A m
atras
aten]ia
c` aceasta nu este
o ac]iune
singular` care
vizeaz` numai
gimnastica, ea face parte dintr-un
plan mai larg de
compromitere a României în Europa [i în
lume, a imaginii ei, de prezentare pe cât se poate în culori sumbre, de minimalizare
a tot ce are poporul român mai
valoros.
Nu s-a terminat un scandal, c`, iat`, altul [i mai zgomotos a ap`rut.

Compromiterea
României
Se face vâlv` mare c` pe
stadioanele din România se folosesc expresii triviale, se huiduie, se strig`. De aici [tampila,
eticheta de xenofobi, rasi[ti [i
chiar fasci[ti, [i toate acestea ar
fi caracteristici generale ale poporului român. Nimic mai fals!
Pe toate stadioanele lumii
întâlnim persoane care, în tensiunea creat` de disputa sportiv`, de miza jocului, huiduie,
fluier`, înjur`. Pe stadion nu
suntem în saloanele ambasadelor. Pe stadion vin toate categoriile de persoane. Fire[te c`
nu suntem de acord cu manifest`rile huliganice. Dar de aici
[i pân` a acuza o ]ar`, un popor
de xenofobie [i rasism e cale
lung`, iar cei care o fac urm`resc alte scopuri, pescuind în
ape tulburi. Ei doresc, a[a cum
am ar`tat, compromiterea României. Prezentarea ei ca inapt`
de a intra în UE în 2007.

galbeni, iar noi i-am primit frumos [i le-am dat [i o parte din
avu]ia ]`rii, s` fie patroni [i s`
se îmbog`]easc`. Unii sunt
mul]umi]i. Al]ii, mai m`gari,
mârâie sau chiar rag împotriva
României.
Este acesta un semn
de xenofobie ori de rasism?
Pentru unii imbecili poate este, întrucât
pentru ei nu conteaz`
ce se întâmpl`, pentru
ei conteaz` doar dac`
te-au murd`rit. Asta e
menirea lor. Doresc
s` fac sublinierea c` nu
sun-

adverse,
nimeni nu a caracterizat Anglia ca
o ]ar` de huligani.
Anglia este [i r`mâne Anglia m`rea]` a
lui Shakespeare, Bayron,
Shally. N-ar trebui amestecat
diamantul cu gunoiul din grajd.
Responsabilii UEFA cânt`resc îns` cu dou` m`suri.
Când un arbitru ca Urs
Mayer a prelungit meciul România – Danemarca pân` când
danezii au dat gol [i s-au calificat nesportiv, UEFA, în loc s`
dea de p`mânt cu punga[ul, l-a
felicitat [i i-a acordat titlul de
cel mai bun arbitru.
Toate acestea au ajuns s`
fie comentate în UE prin bun`voin]a unor „vigilen]i“ care le
plaseaz` deformat [i creeaz`
motive de discu]ii. Au ajuns
chiar [i în America zvonuri despre manifest`ri rasiste [i chiar
fasciste în România. Lumea e
îngrijorat`. Nenorocire mare, a
înjurat un cretin pe stadion, într-o zi la meci. Lua]i m`suri, trimite]i trupele speciale, da]i în
urm`rire, prinde]i, aresta]i!

Daþi în urmãrire,
prindeþi, arestaþi!

Atacuri murdare

Într-o ]ar` din America
Latin`, un fotbalist a fost împu[cat de un spectator isterizat
pentru faptul c` acesta a dat
autogol. Nimeni nu a afirmat la
vremea respectiv` c` acea ]ar`
ar fi una de criminali. Un nebun
a fost cople[it de tensiunea nervoas` creat` de acel autogol.
Punct.
Când huliganii englezi au
devastat stadioane [i au stâlcit
în b`taie pe suporterii echipei

Un analfabet de pe aiurea
î[i etaleaz` f`r` jen` ne[tiin]a
de carte. „A, România, da, o ]ar` s`rac` din Balcani.“
1. Nu [tiu ce leg`tur` are
UEFA cu faptul c` România
este s`rac` sau bogat`. Asta nu
e treaba UEFA.
2. Pentru to]i repeten]ii la
geografie, România nu e în
Balcani.
3. Când zici Balcani, zici
Socrate, Aristotel, Platon. Ce ar

fi fost omenirea f`r` ace[ti titani ai filozofiei, ai [tiin]ei? (Este adev`rat c` ei n-au fost titulari la
echipa na]ional` de fotbal
niciodat`.)
4. Când zici România, zici
Brâncu[i, zici Henry Coand`,
Eminescu, zici Paulescu (descoperitorul insulinei), Ciprian
Porumbescu, Cioran ori Mircea
Eliade, Nadia Com`neci, Ilie

N`stase [i
lista ar putea continua cu înc`
multe valori ale poporului
român.
România nu este [i nu a
fost niciodat` xenofob`, rasist`
[i nici fascist`. Toate acestea
sunt atacuri murdare împotriva
]`rii [i poporului român. {i
aceste atacuri provin chiar de
aici, din România. Sunt aici

ni[te cozi de
topor c`rora nu le convine
nimic.
~[tia s-au n`scut doar s`
]in` de [ase. Ar vrea s` fie ceea
ce nu sunt [i sufer` cumplit de
ceea ce sunt.

Cazuri izolate
transformate
în legi
Din ’90 pân` ast`zi au venit în România tot felul de
str`ini, unii albi, al]ii negri ori

tem de
acord cu
manifest`rile
huliganice
pe stadioane
sau în alte
locuri publice. Da, acestea sunt aspecte care ]in
de competen]a jandarmeriei,
eventual a organelor de urm`rire penal`. Oricum, ele sunt
cazuri izolate.
De[teapt`-te, popor român, c` ai adormit cu u[a deschis` [i au intrat al]ii peste tine
în cas`! Te jefuiesc [i te bârfesc
pe la col]urile Europei c` e[ti
s`rac.
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...

de ce mai depindem?
Depindem de atâtea lucruri în ultima vreme, avem
atâtea obiceiuri [i nevoi noi, mereu mai multe, mai
bogate, mai indispensabile, încât îmi vine sq pun
întrebarea stupidq din concursurile de miss, aia cu
ce obiecte v-a]i lua cu voi pe o insulq pustie, dar
mai bine sq formulqm altfel: de ce obiecte care ]in
de tehnologie, comunicare etc. nu v-a]i dispensa
pentru nimic în lume?

Libertatea fãrã fir
Eu sunt liber`. N-am trei
copii, nu lucrez într-o mare corpora]ie, tot ce fac fac ca
freelancer – [i „free“ înseamn`
liber, dup` cum [tim –, n-am
condic`, nu r`spund decât dac`
[i cui vreau la telefonul mobil...

Pentru c` [i oamenii liberi, nu-i
a[a, pot avea telefon mobil în
zilele noastre. P`i a[a e. Când îl
ai [i alegi când [i pentru cine
e[ti accesibil, te sim]i st`pân [i
mereu la cârm`. Dar dac`...
ptiu, s` nu-l deochi [i p`zeasc`

Dumnezeu [i to]i sfin]ii, se stric` [i n-ai nici unul de rezerv`
prin cas` [i trec vreo dou` zile
pân` î]i po]i lua altul? Ei bine,
atunci nu te mai sim]i chiar a[a
de st`pân pe situa]ie. Ai senza]ia de pe[te aruncat de-un pes-

car milos, din gre[eal`, pe uscat, de aborigen ajuns din întâmplare în marea metropol`,
de orfan uitat de lume la marginea p`durii [i alte asemenea
senza]ii de mare derut`, la limita cu de[ert`ciunea.
Pentru c` a[a e cu telefonul
mobil [i libertatea noastr`. Dac`
îl ai, îl înjuri c` e un atentat la
libertatea ta (te sun` cine vrei [i
cine nu vrei [i-]i cere diverse
lucruri când ]i-e lumea mai
drag`), dar po]i oricând s`-l
închizi (de pild`, în vacan]e), pe
acela[i principiu care face ca
atunci când refuzi, de pild`, s`
mergi la o petrecere, po]i s` te
sim]i la fel sau chiar poate mai
bine decât dac` ai fi mers, pentru c` important e c` ai fost invitat [i ai ales s` spui nu.
Dar dac` nu-l ai? Sau nu,
pentru c` exist` oameni care
înc` rezist` cu t`rie maniei. Ei
nu [i-au creat înc` nevoia de
a-l avea, a[a c` stau destul de
lini[ti]i. Mai corect e s` întreb:
dar dac` l-ai avut [i nu-l mai ai?
P`i ar trebui s` fii fericit [i s` te
bucuri de câteva zile de lini[te.
Dar libertatea c`zut` din cer
asupra ta – prin intermediul
ploii care ]i l-a murat, al [u]ului
din autobuz cu mân` iute, al
propriei stâng`cii care te-a f`cut s`-l scapi într-o bud` turceasc`, ce nu prea agreeaz`
noua tehnologie – ]i se pare
brusc c` te sufoc` [i îngr`de[te.
Adic` s` fim liberi, dar s` fim [i
noi de acord. Deci mai corect
era s` încep a[a: eu sunt liber`?

Sorana P. (21 ani, student`). În primul rând de televizor. Am fost în vacan]`
într-un sat în vara asta unde nu
am avut televizor [i m-am
sim]it foarte rupt` de lume [i
izolat`, de[i asta era [i ideea,
de asta plecasem, ca s` m` rup
de toate, dar trebuie s` recunosc c` nu prea m-am sim]it
bine. Aveam tot timpul senza]ia c` îmi lipse[te ceva, c` ac]iunea e în alt` parte [i eu r`mân cumva pe dinafar`. {i în
al doilea rând de calculator [i
internet, pentru c` a[a p`strez
cel mai bine contactul cu prietenii [i mi-e greu s` fac chiar
[i o zi de pauz`.
Marian C. (24 ani, student). Calculatorul, bineîn-]eles. Nu se poate f`r` din mai
multe puncte de vedere: profesional, pentru c` nu po]i scrie
de mân` un document oficial
în zilele noastre [i internetul

chiar [i dac` r`mân f`r` baterie, am senza]ia c` sunt mai
vulnerabil`.

r`mâne cea mai rapid` [i mai
la îndemân` surs` de informare. Ar mai fi [i telefonul mobil,
pe care l-am pierdut de câteva
ori [i mi-am dat seama cât de
important a devenit pentru
mine. E deschis permanent,
pentru c` numai a[a am senza]ia c` sunt în contact cu oamenii, cu prietenii, cu lumea...

am v`zut c` se întâmpl` în
multe cazuri. Eu consider mobilul un obiect util, dar totu[i
un obiect, care trebuie tratat ca
atare: îl folosesc când trebuie,
iar când nu, nu m` gândesc la
el. Nu m` intereseaz` nici
dac` e ultimul r`cnet, nici
dac` e estetic sau nu. E ceva
care m` ajut` [i atâta tot.

Florentina G. (23 ani,
secretar`). Nu m` pot lipsi
nici de mobil, nici de laptop –
c`ci eu c`l`toresc mult [i am
toate documentele [i tot ce-mi
trebuie pe calculatorul portabil
[i în general de nimic ce ]ine
de aparatura de birou: fax, copiator, toate lucrurile astea. Iar
personal nu pot s` stau f`r` telefonul mobil – m` enerveaz`

Lauren]iu D. (26 ani,
designer). Internetul e boala
mea. Dac` f`r` telefon stau
f`r` probleme, f`r` internet
nu. Chiar când plec din ]ar`
intru în internet café-uri
s`-mi verific mailul [i s` vorbesc cu prietenii pe serviciile
de mesagerie instant. Da, recunosc, sunt dependent. Dar
îmi place.

Daniel N. (26 ani, agent
publicitate). Cred c` m` pot
lipsi de toate, dar pentru scurt
timp. Uneori chiar caut asta,
plec din Bucure[ti f`r` s`-mi
iau la mine telefonul [i nu m`
ating nici de vreun calculator,
nu-mi citesc mailul, nu m` joc
în re]ea, adic` fac o cur` de
dezintoxicare. Dar recunosc
c` atunci când m` întorc primul lucru e s`-mi citesc mesajele [i sunt foarte fericit când
v`d c` oamenii m-au c`utat,
c` mi-au sim]it lipsa [i c` pot
oricând relua contactul cu ei.
Ioana F. (21 ani, student`). Cred c` m` pot lipsi
de toate, dac` trebuie. Nu cred
c` am ajuns dependent` de televizor sau de mobil, a[a cum
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