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EDITORIAL
Þãrii, cât mai mulþi parlamentari
Claudiu Bran
Traian Bqsescu a dat, de peste ocean, un nou motiv
de spaimq clasei noastre politice de toate zilele:
Parlamentul unicameral. La pachet cu problema
votului uninominal. A fost de ajuns pentru ca
spiritele sq se \ncingq imediat. Prietenii [tiu de ce.
|n primul rând, ar scqdea serios numqrul de
parlamentari [i deja e bqtaie pe locurile actuale.
|n al doilea rând, nu ar mai prea ]ine joaca asta cu
\ntârziatul legilor, cu negocierile, \ntre timp, cu
unul sau altul, cu plimbatul proiectelor de legi de la
Senat la Camera Deputa]ilor [i invers. |n al treilea,
cetq]eanul ar [ti clar pe cine trebuie sq \njure pentru
legile date de ale[ii sqi. Nu \n ultimul rând,
politicienii se tem de o [mecherie politicq a
pre[edintelui: dacq pe lista cu \ntrebqri prezentatq
cetq]eanului la referendum se strecoarq [i aceea
referitoare la alegerile anticipate? Iar cetq]eanul o sq
spunq „da“, la fel cum, \n mod sigur, o sq spunq
„da“ [i la orice \ntrebare referitoare la scqderea
numqrului de parlamentari, la scqderea bugetului
acestora, la obligarea lor sq-[i vadq lungul nasului?
La cum au sqrit \n sus de [apte metri când au auzit
de referendum [i de Parlament unicameral, ai zice
cq politicianul român munce[te de diminea]a pânq
seara pentru „ridicarea ]qrii pe cele mai \nalte culmi
de progres [i civiliza]ie“. Cq vrea, \ntr-adevqr, sq ne
ducq \n Europa. A[a explicq ei [i de ce nu sunt de
acord cu propunerea: mai toate statele UE au
Parlament bicameral. Au uitat sq specifice [i faptul
cq nici unul dintre aceste state nu are atâ]ia
parlamentari raportat la numqrul de locuitori.
Dacq stau bine sq mq gândesc, bqie]ii q[tia cu rol de
Gigi-contra n-au nimic cu referendumul.
Ar propune chiar [i o \ntrebare: „Sunte]i de acord
sq scqpqm de [omaj?“. {i cum, bine\n]eles,
românul ar fi al dracului de acord, ar pune bqie]ii
mâna [i-ar da o lege adevqratq: sq se mai
construiascq vreo cinci-[ase Case ale Poporului
[i un Parlament cu vreo 14 Camere
\n care sq „munceascq“ mqcar cinci milioane
de parlamentari. Atunci ar fi, \n sfâr[it, toatq
lumea mul]umitq.
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analizq

Daniel Morar: Premeditare sau gafã
de proporþii?

S`pt`mâna trecut`, \n timp
ce pre[edintele B`sescu se afla
le New York, proasp`tul [ef al
PNA a hot`rât c` a venit timpul
s` organizeze o conferin]` de
pres` \n care s` anun]e ce a g`sit \n cadrul institu]iei pe care o
conduce [i s` spun` câte ceva
despre m`surile pe care le va
lua \n scopul punerii pe picioare a acesteia.

Toþi sunt proºti
Conferin]a de pres` a avut
ecouri mai mari decât s-ar fi
a[teptat ziari[tii. Morar a lansat
atacuri furibunde \n stânga [i \n
dreapta, vizând \n mod special
serviciile de informa]ii [i proprii s`i colegi, acum subordona]i. „Ar fi bine“ dac` PNA „ar
avea 20 de procurori inteligen]i
\n structura central`“, s-a plâns
Daniel Morar \n ceea ce prive[te capacitatea profesional` [i,
de ce nu, intelectual` a colaboratorilor s`i. La o analiz` mai
atent` a afirma]iilor Procurorului General al Parchetului Na]ional Anticorup]ie, r`mân de

tras dou` concluzii. Prima ar fi
c` Morar are de gând s` \nlocuiasc` zeci de procurori ai PNA
\n viitorul apropiat. R`mâne de
v`zut pe cine poate aduce \n
locul lor [i cât` silin]` \[i vor
mai da actualii procurori la
rezolvarea cazurilor aflate \n
lucru. A doua variant` ar fi \ncercarea de a folosi metoda ca
pe o sperietoare \n scopul \mbun`t`]irii situa]iei. Numai c` e
pu]in probabil ca o persoan`,
fie ea [i procuror \n PNA s` mai
pun` osul la treab` a[a cum trebuie, dup` ce [eful s`u a catalogat-o drept proast`. De altfel,
dac` \l credem pe Morar, cele
cinci dosare de mare corup]ie
care sunt \n lucru nici nu au
nevoie de prea mul]i procurori.

Singur împotriva
tuturor
Lipsit \n continuare de diploma]ie sau poate urm`rind un
scop cunoscut doar de el \nsu[i,
Morar [i-a continuat atacurile,
având \n vizor, de aceast` dat`,
serviciile secrete. „Mai pu]in de
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Pl`tim cash orice informa]ie

20% dintre sesiz`rile primite de
la serviciile de informa]ii pot fi
folosite“, a tunat procurorul, ad`ugând c` „sesiz`rile serviciilor
de informa]ii sunt nefundamentate [i lipsite de folos. Ele redau
o stare de fapt, f`r` indicarea
unor indicii. Aceste sesiz`ri nu
ajut` prea mult“. Ar fi interesant de aflat câte asemenea sesiz`ri a citit eroul nostru [i cât
de mult a reu[it s` \n]eleag`
dac` sunt fundamentate, dac`
au folosit unor dosare [i cât de
mult \n timpul destul de scurt
scurs de la numirea sa \n
aceast` func]ie.
Dac` re]inem bine, SRI-ul
a trimis sute de inform`ri privind activitatea infrac]ional` a
lui Omar Hayssam. Afost nevoie
de o ac]iune terorist` pentru ca
PNA-ul s` ias` din amor]eal` [i
s` \l aresteze. F`ceau parte
aceste informa]ii dintre cele
20% sau de vin` a fost lipsa
celor 20 de procurori inteligen]i? Nu cumva Morar \ncearc`, dup` ce a dat cu capul de
sus [i realizeaz` \n ce s-a b`gat,
s`-[i preg`teasc` de pe acum
scuzele unui eventual e[ec?

A doua zi dup` celebra,
deja, conferin]` de pres`, Serviciul Român de Informa]ii d`dea publicit`]ii un comunicat
de pres` \n care \[i preciza
punctul de vedere referitor la
acest subiect. „Diferen]a, uneori considerabil`, dintre capacitatea de a ob]ine [i procesa informa]ii secrete privind faptele
cu poten]ial infrac]ional [i posibilitatea organelor de aplicare a
legii de a le valorifica \n mijloace de prob` este, \n prim` instan]`, o consecin]` a abilit`]ilor institu]iei sesizate de a par-

curge \ntr-un timp scurt [i performant drumul de la informa]ie la prob` [i de la prob` la un
mijloc de prob`“, se specifica
\n comunicat. Cu alte cuvinte,
SRI are competen]a de a furniza unele informa]ii, la cerere
sau din proprie ini]iativ`, c`tre
o institu]ie abilitat` s` le valorifice [i numai aceasta din urm`
le poate transforma \n probe
pentru sesizarea unei instan]e.
S` nu uit`m c` SRI nu are nici
dreptul de a aresta o persoan`,
indiferent cine e aceasta.
SRI men]iona c` anul trecut a transmis PNA 163 de sesiz`ri privind st`ri de fapt poten]ial infrac]ionale, dintre care
11 reveniri, [i \n 35 de situa]ii
s-a r`spuns cu documentar probatoriu, ca urmare a solicit`rilor
ce i-au fost adresate de „a acorda sprijin [i asisten]` de specialitate pentru ob]inerea probelor [i a mijloacelor de prob`
necesare solu]ion`rii temeinice
a cauzelor \n lucru“. „Comisia
comun` permanent` a Camerei
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Mafia vãmilor, sub ordinele unui fost
ofiþer superior din SRI
Persist` misterul asupra
demiterii fostului ministru de
Finan]e Ionu] Popescu. Ne
amintim c` acesta, într-o conferin]` de pres`, a l`sat s` se
în]eleag` c` a fost înlocuit din
func]ie în momentul când se
hot`râse s` demareze schimbarea unor func]ionari vamali.
În luarea sa de pozi]ie public`,
premierul T`riceanu, vizibil
enervat, l-a acuzat pe Ionu] Popescu de manegement defectuos, de lips` de transparen]`, de
neimplicare în activitatea ministerului, despre tot ce vre]i [i
ce nu vre]i, eludând explica]iile
fostului ministru al Finan]elor.

Pile, cunoºtinþe,
Gioni Popescu
Ce se întâmpl` îns` la
punctele vamale? În nici un caz
problema nu o constituie ciubucurile pe care le primesc func]ionarii pentru a închide ochii
vizavi de introducerea frauduloas` a anumitor m`rfuri. Sistemul vamal românesc este
viciat, prin existen]a unor re]ele

formate din fo[ti lucr`tori în
coopera]ie, înainte de 1989,
care treptat s-au repliat în jurul
generalului (r) SRI Gioni Popescu, ajungând s` ocupe pozi]ii-cheie în sistem.
Gioni Popescu este o figur` în panopticul postrevolu]ionar. Fost director în coopera]ie

pân` în 1989, este recrutat de
colonelul Florin Calapod în
UM0215, serviciul de informa]ii al Ministerului de Interne.
Este discutabil [i nici nu prezint` interes dac` înainte de revolu]ie a colaborat cu fosta securitate. Motiva]ia aducerii sale
la UM0215 a constat în siste-

mul s`u rela]ional [i în abilitatea de a se descurca în afaceri.

Afaceri pe bazã
de relaþii
Dup` înfiin]area SRI, în
martie 1990, profesorul Virgil
M`gureanu ob]ine transferul lui
Gioni Popescu în serviciul s`u
[i îi încredin]eaz` conducerea
departamentului de logistic`.
Dac` s-ar face o cercetare a
modului în care s-au construit
marile averi de ast`zi, vom
constata c` la începutul anilor
’90 mul]i oameni de afaceri au
fost ajuta]i de rela]iile cu Gioni
Popescu. Interesant c` nici unul
dintre directorii SRI-ului care
i-au succedat lui Virgil M`gureanu, respectiv Costin Georgescu [i Radu Timofte nu l-au
îndep`rtat din func]ia de director adjunct pe Gioni Popescu.
Prin natura lucrurilor,
vama, fiind un obiectiv strategic, este sau ar trebui s` fie sub
un control permanent, atât din
partea SRI, cât [i a Direc]iei de
Informa]ii din MI.
Nu doar punctele vamale
sunt reprezentate în sistemul
ocult al corup]iei din România,
ci [i punctele de comisionare
vamal`, conduse în general de
cet`]eni arabi, în general cu
probleme din punct de vedere
al siguran]ei na]ionale.

Grupuri de interese
ºi de presiune
Unul dintre cele mai importante puncte vamale – Vama
Antrepozite – este condus` de
Theodor Apostol, o persoan`
mai mult decât controversat`.
Acesta este vame[ul care s-a
implicat în contrabanda cu afi[e electorale aduse pe filiera
Costea, din Fran]a, în 1996,
pentru Ion Iliescu. A urmat un
simulacru de anchet` [i, din

câte [tim, Apostol a fost trimis
în judecat`. B`nuim c` a fost
achitat, deoarece, a[a cum am
spus, Apostol este în prezent
[eful unuia dintre cele mai puternice puncte vamale din România.
F`r` a dori s` deturn`m
ancheta spre ograda politicului,
nu putem s` nu constat`m c` la
noi, indiferent cine câ[tig` alegerile, nu câ[tig` puterea.
Aceasta apar]ine faimoaselor
grupuri de interese [i de presiune, multe constituite în stare
incipient` înainte de 1989.

Din lac în puþ
Ce interes poate îns` avea
un ofi]er superior SRI, fie el [i
în rezerv`, în sistemul vamal
românesc, inclusiv în re]eaua
comisionarilor vamali?
Domnul general Gioni Popescu a fost pensionat din SRI,
dar destul de repede a fost

încadrat în calitate de consilier
în MI. În aceast` calitate, Popescu continu` s` exercite o influen]` considerabil` asupra
lucr`torilor din MI, SRI [i
evident din sistemul vamal.
Aceasta este marea hib` a societ`]ii române[ti. Existen]a la nivelul anumitor departamente,
chiar ministere, a unei duble
conduceri. Una, cea oficial`,
mai mult sau mai pu]in bine inten]ionat`, care se schimb` în
general la fiecare ciclu electoral. Alta ocult`, bazat` pe sistemul rela]ional [i de interese,
care în realitate are sistemul de
decizie, pârghiile de control [i
posibilit`]ile de autoconservare, indiferent de schimbarea puterii politice.
F`r` demontarea acestor
re]ele, lupta împotriva corup]iei
r`mâne o inten]ie onorabil`,
sortit` din p`cate e[ecului.
Geoge Dora
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Timpul trece, leafa merge…
Zis [i f`cut. Au întocmit
referat cu propunere de NUP [i
l-au trimis la Parchetul de pe
lâng` Judec`toria Sectorului 3
Bucure[ti. Oricine ar fi gândit
c` parchetul va restitui dosarul
Sec]iei 11 Poli]ie pentru continuarea cercet`rilor [i propuneri
legale. A[! }i-ai g`sit! Parchetul Judec`toriei Sectorului 3 s-a
[i gr`bit s`-[i însu[easc` propunerea f`cut` de poli]ie [i zdup
cu dosarul în lada cu praf.
Prin aceast` ac]iune, parchetul a trimis urm`torul mesaj: B`ie]i, b`ga]i-v` min]ile în
cap [i nu mai deranja]i, c` noi
avem treburi mai serioase. Mai
cl`n]`ni]i [i voi pu]in din din]i,
c` sunte]i obi[nui]i de pe vremea lui „toar`[u“ [i v` trece.
Ce, voi chiar crede]i c` noi ap`r`m interesele generale ale societ`]ii? M`i, m`i, dar naivi mai
sunte]i.
Cu apa cald` cum r`mâne?
Simplu. Mai sp`la]i-v` [i voi cu
z`pad` s` v` c`li]i, c` sunte]i
firavi [i r`ci]i cam des.

Relaþii la Poliþie

La ultimele sondaje de
opinie ap`rute în pres`, privind
încrederea popula]iei în institu]ii ale statului, poli]ia [i justi]ia
sunt în c`dere liber`. De asemenea [i clasa politic`.
Despre clasa politic` s-a
vorbit [i se va mai vorbi mult.
C` în mare parte este corupt`.
C` avantajeaz` clientela politic` etc., etc.
Despre poli]ie [i justi]ie de
asemenea s-a vorbit mult [i se
va vorbi [i mai mult, pentru c`
aceste institu]ii pl`tite din banii
publici nu-[i fac datoria corespunz`tor, iar aici corup]ia se
afl` la ea acas`.
S-a vorbit în repetate rânduri pe larg [i în concret despre

cazuri de corup]ie în cele dou`
institu]ii.

Un administrator hoþ
ºi poliþiºti adormiþi
De multe ori, cet`]eanul
cinstit se întreab`, oare presa nu
explodeaz`? Chiar a[a s` fie?
C` poli]ia [i justi]ia î[i fac treaba, a[a de mântuial`, uneori înc`lcând dispozi]ii legale, cu
u[urin]a cu care str`nut` [i asta
este adev`rat.
Pentru a clarifica dilema în
care s-ar putea afla cititorul,
vom lua în discu]ie un caz, banal, simplu, pe care l-ar putea
rezolva [i un student din anul II
de la Academia de Poli]ie sau
de la Facultatea de Drept.

S.C. BLACK STARS
Mãcelãrie arãbeascã
Produse
proaspete
din vit`,
oaie, pui

Asocia]ia de Proprietari –
bloc F4C din Foi[orului nr. 5,
sector 3 –, cu ocazia schimb`rii
administratorului Badea Ioan, a
constatat o lips` în gestiunea
acestuia de multe zeci de milioane de lei.
Cum era [i firesc, s-a adresat Sec]iei 11 Poli]ie cu plângere penal`. Totul se întâmpla
cu cinci ani în urm` (un cincinal, cum ar fi spus toar`[u’).
Mai bine î[i vedeau de treab`.
A început calvarul. Drumuri
repetate la poli]ie, la cercet`ri
penale. Explica]ii puerile primite. Între timp, RADET cerea
contravaloarea serviciilor furnizate. Electrica nu se l`sa nici ea
mai prejos.
Noua administra]ie era pus` între ciocan [i nicoval`. Proprietarii apartamentelor doreau
ap` cald` [i c`ldur`, noua administra]ie le solicita bani în
plus pentru a putea acoperi facturile nepl`tite de fosta administra]ie.
A trecut un an, au trecut
doi, în timpul acesta, voinicii
din poli]ie care au fost investi]i
cu rezolvarea unui caz banal de
delapidare ce f`ceau? Compuneau. Ce compuneau? Simfonie? Poezioare? Nu. Se str`duiau de zor la fabricarea unui
NUP, adic` neînceperea urm`ririi penale în cauz`. Pe ce motiv? C` fapta ar`tat` în plângere
nu exista. Cu alte cuvinte, oamenii aceia care veniser` cu

jalba în pro]ap la poli]ie, c`, de,
pe aceasta o [tiau ei, singura
care le poate face dreptate, nu
prea aveau [i-[i f`ceau singuri
de lucru.

Dup` isprava aceasta s-a
auzit prin „târg“ c` domnul fost
administrator ar avea rela]ii pe
la poli]ie [i parchet [i nu i se va
întâmpla nimic. Vr`jeal`, ar
spune unii. Se laud` [i el a[a
cum fac mul]i.
Dac` socotim, \ns`, dup`
rezultat, ar trebui ca proprietarii
blocului în discu]ie s` nu mai
zic` nici cârc, pentru a nu avea

Bqie]i, bqga]i-vq min]ile în cap [i nu mai deranja]i,
cq noi avem treburi mai serioase!
}eap`. N-a fost a[a. Mai
ave]i dreptul la dou` întreb`ri,
cum ar spune Virgil Ian]u, apoi
pute]i s` merge]i la culcare, c`
nu g`si]i voi institu]ia aceea
care s` v` fac` dreptate a[a cum
crede]i voi. {i cercetarea penal`
(ce mai cercetare) de la a 11-a a
propus NUP. C` fapta nu exist`. C` proprietarilor de la bloc li
se pare, de sete, c` nu e ap`
cald`. C` li se pare c` e frig în
apartamente. C`, în sfâr[it, fostul administrator Badea Ioan
n-a delapidat, nici pe acolo n-a
trecut. De ce s-o fi comportat
poli]ia, a[a, ca la gr`dini]`?
Prietenii [tiu de ce!

[i alte surprize. În ziua de azi, în
România te po]i a[tepta la
orice. Adic`, unul de-i zice
Nicu Ghear` opre[te pe strad`
ma[inile unui serviciu secret
[i-i ia la refec pe ofi]eri f`r` s` i
se întâmple ceva. Tr`im în plin
teatru absurd. Nu ne mai r`mâne decât s` plant`m copacii
cu r`d`cinile în sus, iar noi s`
mergem în mâini [i atunci vom
fi în consonan]` cu tot ce se
întâmpl` în România de azi [i
nu ne-am mai mira atât, de una
[i de alta.
La auzul ve[tii c` Parchetul de pe lâng` Judec`toria Sectorului 3 a dispus neînceperea

urm`ririi penale în cauz`, noua
administra]ie a blocului F4C
s-a scandalizat. Au b`tut oamenii drumul la parchet, au insistat, au argumentat, s-au tocmit,
pân` la urm` primul procuror
s-a înduplecat [i a infirmat solu]ia dispus` de procurorul care
supraveghea activitatea poli]iei
în acest caz, trimi]ând dosarul
la poli]ie pentru continuarea
cercet`rilor.
Dar s` nu crede]i c` lucrurile s-au întâmplat a[a cum era
firesc de rapid. Nu. A durat
ceva ani.

Sentinþa –
la Paºtele cailor
La poli]ie, din nou expertize peste expertize, cercet`ri
peste cercet`ri. {i uite a[a ne
afl`m în toamna anului de gra]ie 2005, când din nou s-a urnit
dosarul cu pricina, adic`
2496/2002, la acela[i parchet al
Sectorului 2. Care poate ne va
mai face o surpriz` de Halloween, a[a ca s` nu ne pierdem sim]ul umorului, iar proprietarii p`gubi]i s` nu-[i piard`
antrenamentul, c` mai e pu]in [i
bate iarna la u[` cu un ciomag
mare [i gros [i bârrr!
În concluzie, un autor cunoscut, o gr`mad` de probe,
chestie de o lun`, maxim dou`
pentru finalizarea urm`ririi penale. Dac` acest dosar va fi promovat în instan]`, acolo din nou
termene, lips` de procedur`,
alte termene [i ne apuc` 2011.
Suntem sau nu de râsul
lumii? Eu zic c` da. Cinci ani la
urm`rirea penal` [i înc` 2-3 la
judecat`, cu apel, cu recurs [i
alte c`i de atac batem recordul.
Un singur dosar, un singur autor [i o gr`mad` mare de probe.
Este normal, domnule ministru al Administra]iei [i Internelor?
Este normal, doamn` ministru al Justi]iei?
Nu este normal ceea ce s-a
întâmplat în acest caz [i în alte
câteva sute de acest fel aflate în
„lucru“ pe la diferite sec]ii de
poli]ie. Asta se nume[te favorizarea infractorului, iar defini]ia
complet` a faptei poate fi g`sit`
în codul penal la art. 264.
Departamentul
Investiga]ii
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB
0920/A (prima denumire a UM
0110) [i li s-a cerut, în cazul
document`rii unor activit`]i
ordonate de KGB, s` renun]e la
colaborarea cu spionajul sovietic, în caz contrar urmând a
suferi rigorile legii.

]iilor externe. În 1964, la
Conferin]a serviciilor de securitate, convocat` la Budapesta
de Iuri Andro-

Desprindere de
Moscova pe linia
informaþiilor
externe
Au fost îndep`rta]i câ]iva
agen]i sovietici
de notorietate
– Naum,

Gheorghe Gheorghiu-Dej

Am încercat în num`rul
trecut al s`pt`mânalului „Alerta“ s` demar`m un proiect
ambi]ios, o istorie a uneia dintre cele mai pu]in cunoscute
unit`]i ale fostei securit`]i –
UM 0110. Am men]ionat c`,
departe de a fi o structur` antiKGB, a[a cum a fost cât de cât
prezentat` în presa post-revolu]ionar`, unitatea a fost, cel
pu]in la începuturile ei, o forma]iune contrainformativ` de
urm`rire a comuni[tilor [i a interbrigadi[tilor (lupt`tori voluntari membri sau simpatizan]i
ai PCR care au luat parte la r`zboiul civil din Spania, al`turi de
for]ele republicane).

Fãrã colaborare
cu sovieticii
Treptat, competen]ele unit`]ii s-au extins, în special dup`

tentativa sovietic` de integrare
economic` a Bulgariei, României [i a unei p`r]i din URSS,
care urmau s` devin` o regiune
dun`rean` eminamente agrar`.
S-a trecut la urm`rirea informativ` a unor ofi]eri, speciali[ti,
medici, activi[ti PCR (în mai
mic` m`sur`) care absolviser`
studiile în URSS.
De asemenea, au fost lua]i
în lucru ofi]erii din armat` sau
MI (inclusiv securitate [i gr`niceri) care au fost încadra]i în
sistem dup` 23 August 1944,
dar care au f`cut parte din re]elele sovietice de spionaj din
România.
Din ordinul lui GheorghiuDej, secretar general al PMR,
activi[tii de partid, ofi]erii din
MFA [i MAI, dar [i al]i speciali[ti au fost analiza]i de
ofi]erii conspira]i ai UM

Nikocski,
Pantiu[a
(alias generalul
Pintilie) [i al]ii,
dar în esen]` re]eaua
sovietic` nu a fost distrus`.
S - a
reu[it

îns`
o desprindere
de
Moscova pe linia informa-

pov, directorul KGB, delega]ia
român` condus` de colonelul
(ulterior
general)
Nicolae
Doicaru a
respins
propunerea
ca serviciile
de spionaj din
]`rile de democra]ie
popular` s` nu mai practice informa]ia total`, s` nu
mai efectueze analize [i sin-

Iuri Andropov

teze, ci s` transmit` la Moscova toate datele de interes
operativ. Urma ca ulterior
KGB-ul s` transmit` serviciilor de securitate din celelalte
]`ri socialiste informa]ii-sintez` pe diferite probleme. De asemenea,
conform
sugestiei
lui Andropov urma
ca preg`tirea lucr`torilor din informa]ii
externe din
toate ]`rile socialiste s` se
fac` exclusiv
la Moscova,
iar transmisiunile cifrate s`
se fac` doar cu
cifrul KGB. În
fa]a acestei propuneri, Nicolae
Doicaru, [eful serviciului de spionaj, a solicitat o întrevedere cu Iuri
Andropov, [eful KGB [i l-a
informat c` în cazul în care
delega]ia sovietic` nu-[i retrage propunerea, delega]ia româneasc` va p`r`si conferin]a. Surprinz`tor, dar Andropov
a înghi]it afrontul, considerând probabil c` Bucure[tiul
este suficient de controlat de

(II)

cârti]ele KGB din MI, armat`
[i conducerea partidului.

Retragerea
consilierilor sovietici
A fost o surpriz` de propor]ii pentru Andropov [i pentru conducerea comunist` de la
Moscova s` constate c` doar
peste câteva luni (decembrie
1964) s-a cerut retragerea de la
Bucure[ti a consilierilor sovietici (KGB) pe linie de securitate (intern` [i extern`).
Cu certitudine c` în aceast` combina]ie, nebuneasc` pentru un stat comunist, a fost implicat un serviciu de informa]ii
str`in. Este vorba de spionajul
chinez, al c`rui [ef, Kang
Sheng, era prieten cu omul
forte al regimului de la Bucure[ti, Emil Bodn`ra[, care de
altfel, manipulându-l pe Hru[ciov, reu[ise retragerea trupelor
sovietice din România, în anul
1958.
Retragerea consilierilor sovietici, trecerea pe linie moart`
a agen]ilor sovietici din structurile securit`]ii, armatei, partidului a fost un paleativ. Structurile secrete sovietice din România au trecut în conspirativitate [i conducerea de la Bucure[ti a fost considerat` drept ]int` pentru spionajul sovietic, la
fel ca [i ]`rile occidentale.
(va urma)
George Dora

Nekita Hru[ciov
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Agenþii noºtri ilegali
– adevãraþii 007 (XI)
La ora stabilit` de comun
acord, cei doi se întâlneau, ca
doi prieteni vechi, în locul „discret“ ales, bineîn]eles de c`tre
ofi]erul instructor. Amândoi
partenerii a[teptau întâlnirea,
amândoi o doreau nu doar pl`cut` [i interesant`, dar mai ales
cu surprize pl`cute, fiecare dintre ei cu un anumit procent de
tensiune [i de succes. Candidatul la „titlul“ de ilegal se gândea
probabil la un post superior într-un alt loc de munc`, într-o
institu]ie superioar` sau într-un
minister cu profil similar sau
chiar acela[i care coordona
profilul s`u de munc`. Orice
avansare nu-i strica. Dialogul
anterior cu ofi]erul instructor îl
cam ame]ise, dar în]elesese o
idee, care-l obsedase, aceea c`
era vorba de o schimbare în
via]a sa, o schimbare ale c`rei
coordonate le analizase profund [i pe care o tradusese ca
pe un viitor succes, atât în acti-

vitatea sa profesional`, dar [i în
via]a sa personal` [i de familie.
Nu b`nuia ce se va întâmpla în
acea sear`, dar sim]ea c` întâlnirea cu „inspectorul de cadre“
avea loc la o intersec]ie care
i-ar fi schimbat direc]ia destinului. Care destin, urma s`-l
afle poate chiar atunci, în acea
sear`, sau poate foarte curând.

toate verific`rile întreprinse în
leg`tur` cu acest „caz“. Dac` se
gre[ise undeva în tot acest lan]
al cunoa[terii din umbr`, acea
verig` uzat` era suficient` s`
rup` un întreg complex al
încrederii pe care el, magicianul, îmblânzitorul, toreadorul
din arena spriritelor agen]ilor
secre]i [i-o pusese într-un viitor

|n acea searq soarta putea sq-i joace o festq, putea sq
fie nemiloasq cu el, sq se rqzbune pe el [i prin el pe
to]i cei care participaserq indirect la toate verificqrile
întreprinse în legqturq cu acest „caz“
Incertitudinea întâlnirii îi
d`dea îns` curaj [i era preg`tit
moral [i psihic s` înfrunte orice
surpriz` [i poate orice risc. Spre
deosebire de candidat, ofi]erul
instructor risca totul pe o singur` carte, c`ci în acea sear`
soarta putea s`-i joace o fest`,
putea s` fie nemiloas` cu el, s`
se r`zbune pe el [i prin el pe to]i
cei care participaser` indirect la

ilegal. Era suficient ca piramida
încrederii pe care [i-o construise de-a lungul verific`rilor s`
fie n`ruit` pentru ca întregul
plan cu candidatul s` fie respins
de [efii din Centrala de informa]ii externe iar ofi]erul instructor s` o ia de la cap`t. Din
experien]a pe care o avea, el
[tia foarte bine cât de amar era
acest insucces [i cât de dureros
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era acest nou început în spirala
muncii de punct`ri, selec]ii [i
verific`ri pentru un viitor ilegal. Ofi]erul instructor nu se
gândea în acele momente la impresiile [i p`rerile [efilor legate
de un asemenea insucces, ci
mai mult la gradul diferit [i etapele care existau între recrutarea unui agent obi[nuit în munca de informa]ii interne sau externe [i cea a unui ilegal.

riu [i s` le exploateze pentru
a-i servi ca metod` de recrutare.
Cele care nu aveau asemenea
vicii [i d`deau dovad` de o
loialitate deosebit` fa]` de [efii
lor n-ar fi cedat niciodat` unei
recrut`ri sau ar fi costat foarte
scump. Cele mai pretabile pentru recrutare erau cele nemul]umite de aprecierile [efilor sau
de ascensiunea profesional`,
cele cu probleme personale sau

Indiferent de mediul respectiv, criteriul principal
dupq care erau puncta]i [i selec]iona]i era acela al
accesului la informa]iile care interesau
Diferen]ele erau foarte
mari [i nuan]ate, în func]ie de
un complex de criterii, specifice doar muncii de informa]ii,
chiar dac` to]i cei recruta]i ca
viitori spioni lucrau de obicei
sub acoperire. Verific`rile întreprinse în leg`tur` cu fiecare categorie în parte difereau foarte
mult [i în privin]a complexit`]ii, dar [i a duratei în timp.
Într-o prim` categorie intrau
to]i acei spioni care urmau s`
fie recruta]i din orice medii de
interes pentru Centrala de informa]ii: industrie, agricultur`,
cercetare, comer], politic`. Indiferent de mediul respectiv,
criteriul principal dup` care
erau puncta]i [i selec]iona]i era
acela al accesului la informa]iile care interesau, acces direct
sau prin alte persoane interpuse. În aceast` categorie de viitori spioni, func]ia pe care o
avea în locul de munc` interesat putea fi oricare, de la secretara directorului, a ministrului,
a omului politic [i pân` la însu[i directorul, omul de afaceri,
omul politic sau oricare ins cu
putere de decizie sau de coordonare a unei activit`]i care interesa ob]inerea de informa]ii.
Ca s` recrutezi asemenea persoane, pentru a le transforma în
viitori spioni nu se puteau
folosi nici un caz ca metode de
recrutare sentimentele patriotice. Ar fi fost din start un fiasco cu repercusiuni tragice pentru Centrala de informa]ii, ]inând cont de faptul c` asemenea recrut`ri se f`ceau pe un
teritoriu str`in [i asupra unor
persoane care în majoritatea
cazurilor aveau cet`]enia ]`rii
unde lucrau [i care urmau s` fie
recrutate. Este de la sine în]eles
c` verific`rile efectuate asupra
acestor „candida]i“ era suficient de greoaie iar mijloacele
tehnico-operative folosite nu
erau niciodat` suficiente, ca
cele folosite în situa]ii similare
în ]ar`.

în familie, nerezolvabile din
cauza salariilor mici, cele cu
diverse vicii ascunse sau vizibile, aventurierii, consumatorii
de droguri, de b`uturi în exces.
Aman]ii de profesie sau oricare
individ care din cauza greut`]ilor [i nevoilor financiare c`uta
o cale mai simpl` [i mai u[oar`
pentru rezolvare. Ofi]erul recrutor, preg`tit în acest mod de
recrutare, cuno[tea foarte bine
modelul [i tr`s`turile de personalitate ale viitoarei sale
„victime“ [i la fel de bine metoda de recrutare [i momentul în
care [tia când, unde [i cum s`
procedeze pentru a-l determina
s` cedeze pentru o viitoare colaborare. El [tia îns`, la fel de
bine, c` o asemenea colaborare
nu dura mult, „spionul“ s`u
având mai multe vicii decât
calit`]i, putând fi scos oricând
din locul care pe o perioad`
scurt` de timp prezentase interes informativ pentru Centrala
de informa]ii. Un asemenea
spion prezenta \n Central` un
interes la fel de temporal ca [i
informa]iile ob]inute prin el.
Un asemenea spion era de fapt
un „agent“ din categoria celor
de „compromis“, la care se
renun]a repede prin combina]ii
corespunz`toare care s` nu
afecteze nici pozi]ia ofi]erului
recrutor, dar mai ales identitatea Centralei de informa]ii
pentru care era recrutat, central` pe care, de altfel, el nu o
[tia niciodat`.
„Agentul“ î[i fqcuse datoria atâta timp cât avusese
acces la acele informa]ii care interesau Centrala, iar
misiunea lui se încheia o datq cu durata accesului la
informa]ii
Metodele de lucru [i regulile de conspirativitate aplicabile acestei categorii de
agen]i erau atât de stricte încât
atunci când se aprecia c` „spionul“ [i-a îndeplinit misiunea [i
trebuia abandonat, el trebuia s`
r`mân` cu impresia c` a lucrat

Persoanele care nu aveau vicii [i dqdeau dovadq de o
loialitate deosebitq fa]q de [efii lor n-ar fi cedat
niciodatq unei recrutqri sau ar fi costat foarte scump
În aceast` categorie de
„candida]i“ intrau în primul
rând acele persoane care „sufereau“ obligatoriu de anumite
vicii, pe care ofi]erul recrutor
trebuia s` le cunoasc` obligato-

pentru o alt` firm` concurent`,
pentru o perioad` scurt` de
timp, iar ofi]erul care-l recrutase [i cu care ]inuse leg`tura
era de fapt un angajat al acestei
firme. Pentru o conspirativitate

total`, „spionul“ nu trebuia s`
[tie niciodat` care era adev`rata
identitate a acestuia, ce na]ionalitate sau cet`]enie avea, unde
locuia, datele de stare civil` sau
orice alte date care s` duc` la
identificarea sa. „Agentul“ î[i
f`cuse datoria atâta timp cât
avusese acces la acele informa]ii care interesau Centrala,
iar misiunea lui se încheia o
dat` cu durata accesului la informa]ii, pentru care fusese recompensat în func]ie de valoarea acestora.
Metodele folosite mai sus
în recrutarea unor agen]i de la
locul de munc` sau din obiectivul care reprezint` interes

operativ pentru orice Central`
de informa]ii sunt clasice [i au
fost folosite înc` din cele mai
vechi timpuri, cu îmbun`t`]irile
[i modific`rile de rigoare impuse de evolu]ia societ`]ii [i a
mijloacelor tehnice folosite în
verificarea spionilor clasici înainte [i dup` recrutarea lor. Altfel îns` au stat lucrurile în privin]a spionilor ilegali, o categorie aparte, apar]inând în special ]`rilor comuniste din Tratatul de la Var[ovia, unde metodele de recrutare ini]ial` a viitorului ilegal aveau la baz` o
combina]ie, în care elementul
esen]ial îl constituia sim]ul
patriotic al candidatului îmbinat cu elemente ale dorin]ei de
ascensiune profesional`, pasiunea pentru munca de informa]ii, curajul, spiritul de sacrificiu pentru ca cei din ]ara de
origine s` prospere mai repede

material, cultural [i spiritual [i
mai pu]in satisfacerea unor
interese pecuniare sau ob]inerea altor avantaje materiale personale în ]ar` sau în spa]iul
unde ilegalul urma s`-[i desf`[oare misiunea. Ofi]erul instructor cuno[tea bine tr`s`turile de carecter ale partenerului
s`u, îi [tia bine toate calit`]ile [i
toate viciile, toate punctele
slabe [i cum putea fi atras în
jocul informa]iilor secrete din
care, spre deosebire de „jocuri-

le clasice ale spionajului“, nu
mai ie[ea poate niciodat`.
Ofi]erul instructor îl atr`gea pe
candidat nu doar într-un joc al
cele mai atractive, mai palpitante [i mai periculoase munci
din istoria omenirii, dar [i în cel
al unei prietenii bazate pe loialitate, sinceritate [i încredere
reciproc` de cea mai lung`
durat`.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (VIII)
M-am trezit ca de obicei,
f`r` ceas, cu multe minute înainte de ora fixat`. Când a sunat
ceasul, eram deja pe punctul de
a-mi bea cafeaua turceasc`, comandat` la restaurantul hotelului. F`cusem du[ul [i tocmai
urm`ream finalul unui film pe
un program pirat al televizorului din camer`. A sunat telefonul. M` gândeam cine poate
fi la o or` a[a de matinal`.
L-am mai l`sat s` sune de câteva ori apoi am ridicat receptorul. Am recunoscut imediat
vocea de la cel`lalt cap`t al firului. Era „prietenul“ Sandi
care m` c`utase cu o zi înainte
la recep]ie [i m` invitase la o
„întâlnire de afaceri“. De când
citisem mesajul s`u îmi d`dusem seama de semnifica]ia lui
[i [tiam ce am de f`cut [i nu
credeam c` m` va mai suna.

o simpl` „durere de inim`“ a
„partenerului“ de afaceri cu
care urma s` ne întâlnim.

Atunci mi se pqruse totul normal, o simplq
coinciden]q, o întâmplare aievea, dar uitasem cq în
munca de informa]ii „nimic nu este întâmplqtor“

agentul A007 nu mai putea
avea loc din motive de „deranj“.
Prietenul meu m` invita îns` la
o cafea, pe terasa unui restaurant de pe plaj`, unde s`-mi dea
unele explica]ii privind \ntâlnirea la care urma s` mergem.

Partenerul squ avusese un „atac de cord“ [i fusese
internat de urgen]q la un spital din apropiere
Telefonul s`u m-a pus îns`
pe gânduri. Nu-i vedeam rostul.
Am r`spuns, îns`. Ne-am salutat reciproc apoi mi-a spus scurt
c` întâlnirea de afaceri la care
urma s` merg împreun` cu el
nu mai poate avea loc. Partenerul s`u avusese un „atac de
cord“ [i fusese internat de urgen]` la un spital din apropiere.
Nu i-am cerut am`nunte întrucât în]elesesem foarte clar mesajul transmis: întâlnirea cu

chiar [i lucrurile care coincid
aparent are un raport de cauzalitate, nu doar obiectiv, ci reali-

Mi-a mai dat câteva explica]ii
suplimentare cum s` ajung la
locul întâlnirii, apoi am fixat,
de comun acord, ora, [i am
închis telefonul. Am r`mas pur
[i simplu stupefiat. În termenii
no[tri, „atacul de cord“, ca
expresie, avea o semnifica]ie
foarte grav`, poate una dintre
cele mai grave. M` gândeam
dac` nu cumva „prietenul“ meu
încurcase cuvintele sau uitase
codurile din sistemul muncii de

informa]ii. Era îns` imposibil
s` gândeasc` astfel.

câteva zile înainte de decolarea
din Bucure[ti. {tia c` sosesc,

El era cel care, din umbrq, îl verifica din când în când
pe „A007“ la domiciliu, la locul de muncq ori îi fqcea
filaj [i contrafilaj la unele întâlniri
„Prietenul“ meu era un
„rezident“ din spa]iul „Andra“
cu mult` experien]` în munca
de informa]ii. Locuia în spa]iu
cu mult timp înainte ca agentul
A007 s` ajung` [i s` fie implantat la „destina]ie“. „Prietenul“ îl cuno[tea foarte bine pe
agentul „A007“. El era cel
care, din umbr`, îl verifica din
când în când pe „A007“ la domiciliu, la locul de munc` ori îi
f`cea filaj [i contrafilaj la unele
întâlniri pe care le f`ceam ori
de câte ori îl contactam. Pe
„Sandi“ îl anun]asem de sosirea mea în spa]iul „Andra“ cu

a[a c` sarcina lui era s`-mi
„cure]e“ traseul de orice „gunoi“ [i s` m` anun]e în situa]ia
în care s-ar fi întâmplat ceva
deosebit care putea s` m`
\mpiedice s` m` deplasez pe
„aleile parcului“ sau s` culeg
vreo „castan`“. De data aceasta Sandi, se pare, î[i f`cuse din
plin datoria. M` sim]eam, pe
undeva, vinovat c` dup` ce-mi
l`sase un mesaj la recep]ie nu
l-am sunat imediat, dar probabil c` în acel moment nici el nu
avea suficiente detalii care s`-l
conving` dac` era vorba despre un „atac de cord“ sau doar

Dup` felul [i modul în
care acceptase ora întâlnirii
mi-am dat seama c` „atacul de
cord“ era cât se poate de real.
Prietenul meu „Sandi“ fusese
sigur în apropiere de locul în
care urma s` m` întâlneasc cu
„A007“ [i v`zuse totul, [tia c`
nu reu[isem întâlnirea, c` se întâmplase „ceva“ care m` împiedicase s-o realizez [i c` acel
„ceva“ avea o leg`tur` foarte
direct` cu „atacul de cord“ al
„partenerului“ s`u de afaceri.
Am rememorat în câteva minute tot filmul cu „accidentul“
care avusese loc la afi[ierul personal [i-mi d`deam seama c`
acolo era cheia pe care acum
încercam s` o folosesc în dezlegarea misterului cu „atacul de
cord“. Poate c` în acel moment
nu analizasem suficient de bine
[i de atent leg`tura aparent normal` dintre accidentul petrecut
lâng` afi[ier [i momentul în
care eu trebuia s` las tocmai
acolo un semn pentru A007.
Atunci mi se p`ruse totul normal, o simpl` coinciden]`, o întâmplare aievea, dar uitasem c`
în munca de informa]ii „nimic
nu este întâmpl`tor“, totul,

zat subiectiv, iar cauzalitatea
devine doar o condi]ie a întâmpl`rii aparente. Îmi p`rea
enorm de r`u c` nu st`tusem
câteva clipe lâng` ma[ina accidentat` s` urm`resc victimele,
curio[ii din zon` [i urm`rile
reale ale accidentului. Dac` o
f`ceam, era posibil s` trag
poate unele concluzii, care
m-ar fi ajutat s`-mi dau seama
mai repede de ceea ce avea s`
se întâmple în urm`toarele ore.
M` felicitam totu[i c`
„ratasem“ întâlnirea, chiar
dac` atunci [i acolo unde ea
trebuia s` aib` loc totul p`rea
cât se poate de normal, iar
A007, pe care îl v`zusem de la
distan]`, nu avea „coad`“, a
trecut apoi prin zon` calm, a
intrat în acel magazin din
apropiere [i a ie[it la fel de
calm [i de sigur pe sine.
Întâlnirea cu Sandi avea
s`-mi clarifice toate întreb`rile
pe care mi le puneam acum [i
la care doar b`nuiam r`spunsurile, dar f`r` nici o certitudine.
(va urma)
Sorin V.
TeodorescU
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drept comun

Salvaþi Vama Veche
…de mizerie, corupþie ºi ilegalitãþi (V)
Aminteam în num`rul
anterior al revistei noastre de
modul în care primarul comunei Limanu din jude]ul Constan]a – Urdea Nicolae Iustin –
respect` Ordonan]a de Urgen]`
nr. 202/2002 privind eliberarea
autoriza]iilor de construc]ie în
zona costier` a Litoralului, mai
precis în cele dou` sta]iuni maritime 2 Mai [i Vama Veche.
Revenim asupra acestei ordonan]e care stipuleaz` obliga]ia
consiliului local al comunei Limanu de a nu acorda autoriza]ii
de construc]ie decât în exteriorul benzii litorale, fixat` dincolo de 300m de apa m`rii, obliga]ie pe care, dup` cum specificam din verific`rile noastre, se
încalc` într-un mod grosolan,
abuziv [i doar în interes personal al func]ionarilor Prim`riei
Limanu, bineîn]eles cu aprobarea domnului primar, a c`rei
semn`tur` consfin]e[te înc`lcarea legii pe plan local.

nit în h`]i[ul rela]iilor cu autorit`]ile locale (pe care le-a servit
corespunz`tor intereselor personale). {i cum s` nu fi ajutat,
când la rândul t`u, îi aju]i pe cei
care, „la o adic`“, î]i pot întinde
o mân` care s` te scoat` din

{i-au construit în zona interzisq de lege vili[oare
sau a[a-zise „case de vacan]q“, fqrq aprobqrile de
rigoare sau chiar fqrq nici o aprobare din cele cerute
Afirm`m c` se încalc`
legea într-un mod grosolan
dup` num`rul deosebit de mare
de autoriza]ii date sfid`tor, dar
[i dup` alte criterii care decurg
din aceste abuzuri. Ne referim
la criteriul clientelei, al grupului de prieteni personali ai domnului primar, care, la nevoie se
pare c` l-au ajutat suficient,
„înghe]ând“, în toiul verii, unele dosare penale pe care domnia sa le avea deschise pe rol la
poli]ia [i organul de procuratur` din Mangalia. C`ci cum
s-ar putea explica altfel c` numeroasele acuza]ii penale, justificate de altfel, ale cet`]enilor
din comuna Limanu [i celelalte
trei localit`]i arondate au pornit
pe f`ga[ul legii, dar s-au potic-

orice încurc`tur` penal`? În
zon` sunt poate mii de mâini,
dar nu toate apar]in unor doctori, judec`tori, procurori sau
poli]i[ti din Mangalia, [i, de ce
nu, de undeva mai sus, din
Capital`, care [i-au construit în
zona interzis` de lege vili[oare
sau a[a-zise „case de vacan]`“,
f`r` aprob`rile de rigoare sau
chiar f`r` nici o aprobare din
cele cerute obligatoriu de legile
care reglementeaz` domeniul
construc]iilor.

mar Urdea ne-a tratat cu sictir.
„Nu ave]i dreptul s` le vede]i.
Sunt secrete.“
A[a a în]eles domnul primar rela]ia sa cu publicul cititor, care trebuie informat despre modul cum domnia sa
aplic` legile statului pe plan
local. Suspiciunile noastre c`
primarul Urdea a înc`lcat nu
doar legea bunului-sim] fa]` de
aleg`torii s`i, fa]` de pres` [i
cititori, dar [i pe cele elaborate
de Parlamentul [i Guvernul
României s-au adeverit. Ne-am
convins ulterior c` atitudinea sa
de lips` de transparen]` avea un
substrat personal, cauzat nu de
dorin]a de a nu divulga nici m`car numele proprietarilor acestor construc]ii, dar mai ales din
lipsa dosarelor care au stat la
baza „aprob`rilor“.
Domnia sa „avea“, pe undeva, dreptate. Nu ni le-a ar`tat
pentru c` nu avea, de fapt, ce s`

„Nu ave]i dreptul sq le vede]i. Sunt secrete.“
La solicitarea noastr` de a
vedea aceste aprob`ri [i actele
care au stat la baza execut`rii
acestor construc]ii, domnul pri-

ne arate, c`ci dosarele erau goale, de aprob`ri, nu de interese [i
nume de vipuri locale [i centrale. Secretomania domnului

primar Urdea avea astfel o justificare, ilegal`, bineîn]eles, era
secretomania celui care dorea
cu orice pre] s` pun` capac
peste oala cu ilegalit`]i cu iz de
corup]ie, peste oala sa local`
plin` cu mizeria în care în]elege
s` aplice legile, sfidând cu bun`
[tiin]` nu doar voin]a ale[ilor
poporului care elaboreaz` legile statului, dar [i pe ale[ii locali,
în detrimentul c`rora gospod`re[te prost problemele comunei
[i domeniului public [i privat
din administra]ia local`.

care nr. 999 – Birou notariat
public Ruxandra Lumini]a
Darie – Mangalia). În prim`vara anului 2003, dl magistrat
începe [i finalizeaz` o construc]ie, o vili[oar`, compus`
din 3 corpuri de cas`, fiecare
cu etaj, f`r` nici o aprobare.
Este amendat în data de

Dl. magistrat Ro[ca, omul care cuno[tea sau trebuia
sq cunoascq foarte bine legile, pentru care, în alte
cazuri, a întocmit numeroase rechizitorii de trimitere
în instan]q, continuq sq gre[eascq
Exemplele care pot fi date
sunt numeroase, dar ne oprim
la unul singur, semnificativ.
Este cazul magistratului Ro[ca
Ovidiu Emanoil, din Bucure[ti.
La data de 10.09.1998,
domnul magistrat dobânde[te,
în comun cu numitul B`t`cescu Nicolae, o suprafa]` de 300
mp situat` în intravilanul satului Vama-Veche, jude]ul Constan]a (încheierea de autentifi-

24.06.2003 cu 10.000.000 lei
prin procesul verbal nr. 5052.
Nu exista autoriza]ie de
construc]ie [i ca urmare organele locale „î[i fac datoria“.
Dar nu observ` nimeni c` în
afara autoriza]iei de construc]ie
mai era nevoie [i de alte avize.
Dl magistrat Ro[ca, omul care
cuno[tea sau trebuia s` cunoasc` foarte bine legile, pentru
care, în alte cazuri, a întocmit

numeroase rechizitorii de trimitere în instan]`, continu` s` gre[easc`. R`mâne cu construc]ia,
tot f`r` aprob`rile necesare. Ca
s` intre în legalitate, de ochii lumii, solicit` [i ob]ine o „autoriza]ie de construc]ie“ (nr.
1710/11.03.2004), dup` aproape un an de la data când construc]ia era deja finalizat`.
Legea fusese deja înc`lcat`,
atât Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea execut`rii lucr`rilor
de construc]ii, cât [i Ordonan]a
de urgen]` nr. 202/2002. Valoarea declarat` a celor trei construc]ii a fost de 1.800.000.000
lei, pentru care dl magistrat
pl`te[te singur taxele legale
locale. S` în]elegem oare din
aceast` plat` în nume personal
c` domnia sa este singurul proprietar al celor trei imobile?
Vom reveni cu am`nunte în num`rul viitor al revistei noastre.
Departamentul
investiga]ii
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Cine este Hassan Awdi?
Hassan Awdi, libanez de
origine, a venit \n România
dup` 1990, având, \n afar` de
cet`]enia libanez`, [i cet`]enie
american`.
Nu [tim de ce capitaluri a
dispus, gurile rele vorbesc despre fabuloasa sum` de 500 de
dolari, dar \n prezent este patron sau ac]ionar, \n multe cazuri majoritar, la Rodipet, SC
Aluni[ SA, revista Femeia,
Mesageria CFR, SC Panduri
SA (fost ICL Alimentara, sector 5), ICRAL Colentina, fabrica Bueno-Café, fabrica EuroEst, Casa Bucur, hotelul Vene]ia din Pia]a Kog`lniceanu, hotelul Mamaia din sta]iunea cu
acela[i nume, plus \nc` dou`
hoteluri tot pe litoral, dintre
care unul \n sta]iunea Venus.

sum` total` de 2.924.050 mii
de lei de la SC Aluni[ SA,
devenind ac]ionar majoritar. |n
cont, SC Aluni[ SA avea circa 6
miliarde de lei. Hassan Awdi se
autoinstaleaz` ca proprietar
asupra tuturor terenurilor [i
imobilelor pe care SC Aluni[
nu le de]inea \n realitate ca proprietar, ci cu chirie sau \n leasing. Printre aceste spa]ii, restaurantul Bucur, considerat, \n
Catalogul de arhitectur`, drept
cl`dire de patrimoniu.
Prin Sentin]a civil` nr. 136
din 14.02.2001, dat` \n dosarul
136/2001, Tribunalul Bucure[ti
constat` c` S.C. Aluni[ nu are
imobile \n proprietate, iar Awdi
a cump`rat ac]iuni, care reprezint` diviziuni ale capitalului
social [i nu cl`diri ca atare.

pl`tit dou` miliarde lei, restul
urmând s`-l pl`teasc` în 90 de
zile. A pl`tit, dar nu cu banii s`i.
A contractat un credit bancar de
22 miliarde de lei, pe care l-a
rambursat chiar cu banii SC
Panduri SA, care avea în cont
în momentul dubioasei privatiz`ri 26 de miliarde de lei. SC
Panduri SA avea, la data privatiz`rii, 49 de spa]ii comerciale,
36 ma[ini Dacia, Hyundai,
Iveco, marf` pe stoc de 20 de
miliarde de lei [i un patrimoniu
de 15 miliarde de lei. O dat` cu
preluarea societ`]ii, Awdi preia
[i 24 de contracte de leasing pe
care Panduri SA le încheiase cu
un an înainte. În februarie
2001, Awdi îi anun]a pe to]i
beneficiarii contractelor de
leasing c` urmeaz` s`-i pl`teas-

cu]ie înregistrat`) [i l-a aten]ionat printre r`cnete c` [tie unde îl
g`se[te. Nostim c`, neavând
alte argumente, s-a plâns c` este
persecutat (de cine?) pentru c`
este arab. E[ti arab, me[tere?
Atunci de ce pe toate actele notariale unde î]i apare numele
scrie c` e[ti cet`]ean american?

A treia
În decembrie 2003 a fost
privatizat Rodipetul, cea mai
puternic` companie de difuzare
a presei din România. Firma
care a devenit ac]ionar majoritar era MAGNAR SYSTEM
COM SRL – Otopeni, Strada
Horia, Clo[ca [i Cri[an nr. 5. La
aceea[i adres` figureaz` cel
pu]in [apte alte firme, apar]inând familiei Awdi.

[i la Aeroportul Otopeni. Principalul canal prin care se vând
cartelele Orange pre-pay este
reprezentat de cele 1.700 de
chio[curi Rodipet. Cartelele
Orange se vând prin grupul
Miami, din care face parte Awdi.
Atacul lui Awdi asupra Rodipetului a început mult înainte
de privatizare, prin diferite
asocieri dubioase între firmele
sale [i fosta societate de stat.
Primul contract depistat de noi a
fost semnat între firma lui Awdi,
Bueno Corporation, [i Rodipet,
în 1997. Foarte rapid, Rodipetul
devine „dator“ lui Awdi cu suma
de 4 milioane de dolari.
În 1998, cu complicitatea
fostului director al Rodipet,
{erban R`dulescu, Awdi, prin
firma SC SUPREMO CORPORATION, încheie un contract de comercializare a cartelelor de telefonie mobil`, cu o
clauz` de exclusivitate pentru
cartelele DIALOG. Comisionul acordat de Awdi Rodipetului a fost de 5-7%, în timp ce pe
pia]` se practica un comision de
10-15%, pentru activit`]i de
acest gen.
Alte firme ale lui Awdi au
încheiat la rândul lor contracte
cu Rodipetul înainte de privatizare. F`r` nici o exep]ie, Rodipetul a contractat datorii fa]` de
toate firmele americano-libanezului.

A patra

T
A \nceput modest \n România, cu comer] cu produse
electronice, dup` care s-a lansat
\n afaceri cu cafea. Exist` date
[i informa]ii din care rezult` c`
pân` \n 2000 ar fi cump`rat mai
multe societ`]i \n litigiu la pre]uri modice, pe care le revindea
cu de patru-cinci ori valoarea
ini]ial`.

Prima loviturã
|n 2000 d` o lovitur` de
teatru. Prin Societatea Monalisa Trading Co. SRL, cu sediul
\n comuna Otopeni, Calea Bucure[ti nr. 18, Hassan Awdi
cump`r` 116.962 de ac]iuni \n

Awdi are mai multe procese,
inclusiv cu Prefectura Bucure[ti [i cu Prim`ria General`,
prin care sper` s` ob]in` proprietatea asupra imobilelor [i spa]iilor asupra c`rora s-a creat un
fals litigiu.

A doua
Una dintre loviturile pe
care Awdi le-a dat a fost preluarea SC Panduri SA, fost ICL
Alimentara, sector 5. Societatea a fost scoas` de FPS la licita]ie [i Hassan Awdi [i-a adjudecat-o pentru suma de 22 miliarde de lei în octombrie 2000.
Imediat dup` licita]ie, Awdi a

c` o dobând` de 2%, în afara
ratei stabilite de fostul proprietar. Chiar dup` plata ratelor,
Awdi nu [i-a respectat în totalitate obliga]iile contractuale,
existând numeroase cazuri
unde a refuzat s` întocmeasc`
actele de vânzare-cump`rare.
Presa a mai încercat s`-l ia
la puricat pe Hassan Awdi, fiind
îngrijor`toare o remarc` a omului de afaceri: „Eu nu discut cu
ziari[tii. M` cost` 1.000 de dolari s` împu[c un ziarist“.
Chiar dup` apari]ia anchetei privind privatizarea SC
Aluni[ l-a sunat pe unul dintre
reporterii revistei „Alerta“ (dis-

Ce este suspect, este faptul
c` mai exist` o firm` cam cu
aceea[i denumire, diferen]a
fiind f`cut` de o singur` liter`.
MAGNAR SYSTEM CO a
f`cut obiectul unei anchete în
2000, fiind implicat` în grupul
Miami, ca dealer DIALOG,
având ca obiect importul de telefoane celulare. La semnarea
contractului cu APAPS, firma
MAGNAR SYSTEM COM
SRL – Otopeni s-a angajat s` nu
se implice în editarea de ziare
sau reviste. Cu toate acestea,
Awdi este proprietarul revistei
„Femeia“, care un timp s-a distribuit gratis pe cursele TAROM

Privatizarea Mesageriei
CFR, finalizat` la data de
10.12.2004. În momentul privatiz`rii societatea avea 165 de
vagoane [i contracte de repara]ii periodice cu SC Remar Pa[cani [i REVA Simeria. De asemenea, Mesageria CFR asigura, conform contractelor, revizii
tehnice intermediare la SC
SIRU M`r`[e[ti. În prezent
Mesageria CFR nu mai are decât 54 de vagoane dintr-un necesar de 57. Unde [i cum au
disp`rut restul de 111 vagoane
numai Hassan Awdi [i oamenii
s`i de suflet pot [ti.
Prin HG nr. 589/1997 Mesageria CFR a fost falimentat`
cu premeditare întrucât Ministerul Transportului a început
s` perceap` suma aberant` de
1 leu pe ton` indiferent de distan]a parcurs`. Abia în 2004
pre]ul a fost majorat la 340 lei/
ton`, societatea fiind în continuare nerentabil`.
Pre]ul de la care a plecat
licita]ia a fost de 90 miliarde de
lei, dar Awdi a reu[it s` o
cumpere cu doar 7 miliarde de
lei, prin SC Monalisa Investment SRL. Pân` la data de
15.07.2005, angaja]ii de la Mesageria CFR au pierdut toate
drepturile pe care le de]ineau în
calitate de lucr`tori la calea
ferat`.

Cine îl ajutã?
Conform informa]iilor de
care dispunem, Awdi este unicul om de afaceri din România
care este ac]ionar majoritar la
aproape 100 de firme [i totu[i
are în permanen]` datorii fa]` de
stat. În anturajul lui Hassan
Awdi este întâlnit din p`cate
prea des un locotenent colonel
din SRI, Radu Ionel. Radu Ionel
i-a facilitat lui Awdi rela]iile cu
directorul Agopescu de la Federal Coop – Ilfov pentru cump`rarea a 12 spa]ii comerciale din
Otopeni, Snagov, Cornetu, Bragadiru, Buftea [i Peri[. Una dintre rela]iile de tain` ale lui Awdi
a fost [i Omar Hayssam, cet`]eanul sirian acuzat c` ar fi premeditat r`pirea ziari[tilor români în Irak. În urma anchetei
interne în PSD s-a stabilit c`
Haissam a fost înscris în fostul
partid de guvern`mânt de c`tre
Petre S`lcudeanu, care este
administrator la Rodipet, unde
patron este Awdi. În anturajul
lui Awdi apare [i fostul senator
Ristea Priboi, a c`rui aplecare
pentru elemente afaceriste din
lumea arab` a ]inut de multe ori
prima pagin` a ziarelor.

Ha, ha, ha!
|ntr-un memoriu adresat
de Hassan Awdi, în calitate de
director al SC Piramid Corporation SRL, fostului ministru al
Justi]iei, Cristian Diaconescu,
acesta îl anun]` pe fostul ministru c` a audiat discursul ]inut
de acesta la data de 28.04.2004,
la întâlnirea organizat` de Camera de Comer] American`, cu
privire la reforma din justi]ie [i
a luptei împotriva corup]iei.
Dup` ce îl în[tiin]eaz` pe fostul
ministru c` face parte din grupul Miami România [i c` reprezint` un grup de investitori serio[i americani, libanezi, brazilieni, îi cere s` asigure ca legea
s` fie deasupra intereselor revolu]ionarilor, politicienilor, reprezentan]ilor SRI etc.
Dup` ce îl denun]` pe directorul Uzinelor Chimice Române, Ni]` Marin, c` ar fi fraudat legea, îi promite ministrului
Justi]iei c` mai poate da în gât 34 cazuri de corup]ie din Poli]ie [i
Justi]ie. Dup` aceast` interesant` ofert`, persecutatul de c`tre
SRI, Hassan Awdi, încheie apoteotic: „Ac]iunea va satisface [i
rezolva problemele principale
pentru asigurarea intr`rii României în Uniunea European`“.
{i dac` de distrat ne-am
distrat, problema integr`rii am
rezolvat-o, ar fi timpul s` ne
\ntoarcem la afacerile lui Awdi.
Num`r`toarea loviturilor „maestrului“ este departe de a se fi
terminat.
Departamentul
investiga]ii
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Noi afaceri ilegale ale lui Hassan Awdi
S`pt`mâna trecut`, câteva
sute de salaria]i de la Mesageria
CFR au manifestat contra inten]iei patronului de a fuziona
cu SC Rodipet SA, opera]iune
în urma c`reia o parte însemnat` a func]ionarilor ar deveni
[omeri.
Presa scris` nu a dat nici o
aten]ie acestui eveniment, pentru c` patronul Mesageriei CFR

chiar prin metode discutabile,
dac` nu de-a dreptul condamnabile, de terenuri extra [i
intravilane. Astfel, Awdi a
reu[it, printr-un artificiu, s`
preia Ferma Ecologic` Otopeni, cu o suprafa]` de 1.099
ha de la SC Agroindcom Chitila SA, în iulie 2002.
În iulie 2002, adunarea general` extraordinar` a PAS Fer-

este acela[i cu patronul Rodipet,
respectiv Hassan Awdi.

ma Ecologic` Otopeni a aprobat participarea asocia]iei la
licita]ia prin negociere direct`
pentru cump`rarea ac]iunilor [i
concesionarea terenului de
1.099 ha de la SC Agroindcom
Chitila SA [i s-a aprobat participarea la licita]ie [i cump`rarea de ac]iuni de c`tre membrii asocia]iei prin contribu]ii
b`ne[ti personale în cuantum
nelimitat.

Aºa nu!
Cum Rodipet-ul este printre pu]inele societ`]i care distribuie presa la nivel na]ional, nu
este greu de explicat re]inerea
unor directori de gazete de a
descrie conflictul de munc` de
la Mesageria CFR.
Hassan Awdi, cet`]ean
american de origine libanez`,
este emblema modului cum nu
ar trebui s` se fac` afaceri.
Am descris în paginile
s`pt`mânalului nostru modul în
care Awdi, prin metode discutabile, a pus mâna pe zestrea
locativ` a fostei societ`]i „Aluni[“, inclusiv pe o cl`dire din
patrimoniul na]ional, „Casa
Bucur“.
Una dintre preocup`rile
mai pu]in cunoscute ale lui
Awdi este achizi]ionarea,

O vânzare mascatã
Amintim c` cet`]enii str`ini nu puteau cump`ra terenuri,
în 2002. În fa]a acestei situa]ii,
Awdi [i ac]ionarul majoritar de
la Ferma Ecologic` Otopeni,
Paul Adamescu, au pus la punct
[i derulat urm`torul scenariu: la
data de 12 decembrie 2001 au
încheiat un contract de asociere, iar la data de 13 iunie
2002 un contract de finan]are,
urmat de un act adi]ional sub

semn`tur` privat` la data de
1 iulie 2002. Despre ce era
vorba?
|ntre societatea Supremo
Corporation SRL din comuna
Otopeni, Strada Horia, Clo[ca [i
Cri[an, unde Awdi are majoritatea firmelor sale, [i Paul Adamescu s-a încheiat un contract
de finan]are prin care societatea
comercial` a libanezo-americanului îl finan]a pe Adamescu cu
suma de 9.973.344.280 lei pentru cump`rarea pachetului majoritar de ac]iuni [i concesionarea terenului de 1.099 ha de la
SC Agroindcom Chitila.
A fost de fapt o vânzare
mascat` pentru c` societatea lui
Awdi l-a finan]at direct pe Paul
Adamescu, a[a cum rezult` din
Contractul de finan]are, autentificat prin încheierea nr. 1288
din 05.08.2002 de la notariatul
Tatomir Cristina, pe care îl
prezent`m în facsimil. Conform punctului 3 „obliga]ii comune“ din contractul de creditare, Adamescu se obliga ca în
termen de 30 de zile s` transfere lui Awdi concesionarea terenului, precum [i 66% dintre
ac]iuni.
Asemenea inginerii financiare ar trebui s` fie în aten]ia
institu]iilor abilitate ale statului,
caracterul lor ilegal fiind u[or
de demonstrat.

Afaceri ilegale
cu ajutorul
funcþionarilor publici
Tot prin SC Agroindcom
Chitila SA, Awdi de]inea un
teren pe Strada Od`i nr. 22 din
comuna Otopeni. Întrucât nu
[i-a pl`tit obliga]iile fa]` de stat,
fiind obligat la plata sumei de
4.532.723.699 lei, terenul a fost
scos la licita]ie, fiind adjudecat

de un investitor privat – Cîrstea
Gabriel, pe data de 04.04.2005,
cu suma de 8 miliarde de lei,
dintre care 4 miliarde au fost
pl`tite în aceea[i zi.
Tot pe data de 04.04.2005,
Awdi [i cei care se afl` în spatele s`u comit o ilegalitate strig`toare la cer. Dup` încheierea
licita]iei, în jurul orelor 14 (licita]ia se terminase la ora 11), SC
Supremo Corporation SRL a
achitat în contul APPS suma de
7.578.002.636 lei, blocând în
mod nelegal efectele licita]iei.
În mod surprinz`tor, Judec`toria Buftea îi d` dreptate lui
Awdi, ducând la o sentin]`
unic` în analele jurispruden]ei
române[ti:
– se anuleaz` un procesverbal de licita]ie perfect legal;
– Cîrstea Gabriel, cump`r`tor de bun`-credin]` care a
câ[tigat licita]ia, este expropriat
de un bun dobândit în proprietate în mod legal;
– s-a anulat o licita]ie pe
considerentul aberant c` s-a achitat debitul în momentul ]inerii acesteia, situa]ie total nereal`,
o parte din debit fiind achitat
numai dup` ce debitoarea (firma
lui Awdi) a v`zut c` bunurile licitate au fost adjudecate.
În fine, prin sentin]a Judec`toriei Buftea s-a produs un
efect de ne\ncredere pentru to]i
cei care cump`r` bunuri în mod
legal, din cauza capriciilor [i
iresponsabilit`]ii unor judec`tori care în mod regulat au anulat acte perfect legale.
În num`rul viitor vom prezenta o parte dintre avoca]i, judec`tori [i al]i func]ionari ai
statului care îl avantajeaz` de
ani de zile pe Awdi.
Departamentul
investiga]ii
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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...

Strãzi de septembrie

Îmi place septembrie.
Dup` lâncezeala din august, e o
gur` de aer proasp`t. A început
[i [coala... Trecând de ceva
vreme de vârsta lui 15 septembrie, nu mi-a[ fi dat seama de
asta dac` nu le vedeam, în multele mele drumuri cotidiene, pe
Ele...

Ele erau un grup de vreo
[apte fete de liceu, una [i una,
întinse pe toat` l`]imea unuia
dintre bulevardele centrale din
marea noastr` metropol`, care
probabil se duceau la [coal`.
Pentru c` m-au fascinat discu]iile lor despre, în ordine: ]oale,
farduri, mobile, bronz, b`ie]i cu

ma[ini (b`ie]i f`r` ma[ini nu) [i
iar`[i ]oale, dar [i pentru c`
erau prea multe [i greu de dep`[it, f`r` s` te expui riscului de a
ie[i în calea ma[inilor [i a[a
furioase, am mers în spatele lor
o bun` bucat` de timp, timp pe
care l-am folosit s` m` gândesc
dac` e bine sau nu c` popula]ia

liceelor bucure[tene s-a populat
cu astfel de exemplare, demne
de serialele americane cu adolescente. P`i s` ne gândim:
pu]in cam stridente [i ostentative, dar frumoase [i bine îmbr`cate, ceea e e bine, c`ci doar
nu le preferam în halat de bobinatoare. E bine, c`ci asta înseamn` c` cel pu]in o parte a
românilor a prosperat, dar nu e
bine, pentru c` dac` partea asta
era suficient de substan]ial`,
ostenta]ia ar fi disp`rut, l`sând
loc calit`]ii [i elegan]ei (Problem` logic`, simpl`, ca pentru începutul [colii: Se d` axioma:
m`rimea tocurilor unei femei
este direct propor]ional` cu num`rul de gropi din trotuar. S` se
deduc` logic m`rimea tocurilor
celor [apte fete, luate a. împreun`; b. separat.). Desigur, cea
mai bun` carte pe care o vor citi
în via]a lor va fi „Morome]ii“
(noroc c` o au în programa de
BAC), ceea ce e foarte bine,
c`ci e o carte bun`, dar pe de
alt` parte nu-i chiar cea mai
bun` carte scris` vreodat`, genul „o citesc [i apoi pot s` mor
lini[tit“, ceea ce nu e bine în
principiu, dar nu poate fi totu[i
a[a de r`u, dac` te gânde[ti c`
oricum vor s` devin` cu toate
manechine, cânt`re]e, dar cu diplom` de avocat sau economist,
meserii care, [tie tot pu[tiul, necesit` cu totul alte talente.
Prin urmare, e foarte bine.
Dar [i mai bine a fost când am
ajuns la un semafor, unde am
reu[it s` le fentez subtil [i s`
le-o iau înainte, înainte de a
înv`]a pe dinafar` toate m`rcile
de ma[ini „tari“ [i ce sonerii
polifonice s`-]i mai pui la telefon, c`ci e mai bine ca anumite
lucruri s` r`mân` mistere. C`ci
existen]a f`r` mister e ca o fat`
de liceu f`r` sonerie polifonic`
la mobil.

STRADA. O COMPARA]IE
Pentru cq tinerii au început sq cqlqtoreascq [i chiar
sq se întoarcq apoi, ca sq încerce sq facq ceva cu ce
au în]eles [i învq]at „pe dincolo“, i-am rugat
pe cei care au termen de compara]ie sq spunq
ce anume are special strada din România fa]q de
cele occidentale.

Ruxandra M. (26 ani, asistent social). În primul rând
haosul. La noi e ceva foarte
haotic, oamenii ba sunt exagerat de spilcui]i, ba neglijen]i [i
s`r`c`cio[i, nu-[i zâmbesc
niciodat` spontan unul altuia,
cum am v`zut afar`, sunt
crispa]i [i nu se uit` în jur.
Asta ca s` vorbim doar de
oameni [i s` nu pomenim de
celebrele probleme cu gunoaiele aruncate peste tot, cu scuipatul pe strad` (obicei pe care

început s` apar` ma[ini noi,
mai bune, de[i cam multe,
care au luat locul urâ]eniilor
`lora de Dacii vechi, c` exist`
multe co[uri de gunoi [i
oameni care au înv`]at s` le
foloseasc`, c` în general oamenii arat` bine, pe unii putând s`-i confunzi u[or cu cei
din Vest.

eu una nu l-am mai v`zut în
alt` parte) [i toate lucrurile astea care fac deliciul str`inilor,
c`rora li se pare exotic la noi.

pare mie specific`. Lipsa unor
reguli de circula]ie respectate
de toat` lumea, de pild`, nu de
fric`, ci pentru ca omul s`
ajung` mai u[or unde are treab` sau lipsa unor reguli care
]in pur [i simplu de bun-sim],
cum ar fi s` nu te îngr`m`de[ti
la intrarea într-un autobuz, c`
tot nu po]i intra dac` nu coboar` ceilal]i... Estetic, mi se
pare c` strada româneasc` a
evoluat... dar aici m` refer
doar la ora[ele mari [i doar la
anumite zone ale lor, dar de
fapt [i afar` e la fel, c` doar nu
le judec`m dup` ghetouri sau
dup` taberele de refugia]i.
Una peste alta, începem s`
ar`t`m bine.

Vlad P. (25 ani, designer).
Am remarcat cu satisfac]ie c`
discrepan]a a început s` scad`,
m` refer la ora[ele mari din
Bucure[ti, c` pân` o s` ajung`
[i or`[elele noastre de provincie comparabile, s` zicem, cu
cel mai anonim burg din Germania, nepo]ii mei vor avea
deja barb` alb`. Dar în ora[ele
mari strada e mai elegant`,
mai lejer`, mai cu inima
u[oar`.
Claudia S. (21 ani, student`). Mie mi se pare c` oamenii
înc` nu au înv`]at cum s` nu
î[i etaleze toate podoabele [i
toat` garderoba pe ei. Câteodat`, parc` ar fi ni[te cuiere pe
care au atârnat, în ne[tire, tot
ce au g`sit prin cas`. Pe de alt`
parte, m` bucur` ideea c` au

Horia P. (22 ani, student). În
afar` de cur`]enie, ar fi lipsa
ordinii [i regulilor care mi se

Ilinca P. (22 ani, student`).
Deocamdat`, din p`cate, compara]ia are sens doar dac` ne
gândim la str`zile cu multe bazare din Turcia, din Orient în
general. Ar mai fi de f`cut pa[i
mul]i [i mari pân` la Occident.
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