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EDITORIAL
Geoanã, revoluþionarul
Claudiu Bran
Oricum am pune problema, oricât ar cântqri \n
balan]a guvernqrii nepriceperea, interesele personale
sau de grup ale unora dintre membrii actualului
Executiv, trebuie sq recunoa[tem cq Tqriceanu [i
compania au parte [i de o dozq serioasq de ghinion.
Inunda]iile de anul acesta au avut [i ele o
contribu]ie importantq la erodarea popularitq]ii
Puterii. Partidele din opozi]ie au [tiut sq profite de
pe urma nenorocirii românilor, chiar dacq, de
multe ori, au dat [i ele cu bâta \n baltq. Iatq, \nsq,
cq totul s-a terminat. Dacq, pânq acum, politicienii
no[tri, indiferent de culoare, sim]eau cq-i doare
prin pqr]ile dorsale cq o parte din ]arq se aflq sub
ape [i se certau pe ciolan, se pare cq a venit [i
vremea responsabilitq]ii [i seriozitq]ii. Liderul pesedi[tilor, cel alintat de colegi, \n semn de apreciere
probabil, cu epitete care de care mai drqgqstoase [i
tulburqtoare, Mircea Geoanq adicq, a pus [aua pe
politicienii români. A convocat sau, mq rog, invitat
toate partidele la consultqri sub bagheta sa
necru]qtoare. Mqsurile care aveau sq fie propuse de
Geoanq aveau sq fie, dupq propria sa caracterizare,
revolu]ionare. Principala mqsurq, anun]atq din
timp, era ca parlamentarii din jude]ele afectate de
inunda]ii sq meargq acasq [i sq punq osul la treabq.
Iar pentru ca lucrqrile Parlamentului sq nu sufere,
programul acestor oameni de bine numi]i
parlamentari urma sq se prelungeascq pânq la orele
23.00. Nu calcq ei, sqracii, la serviciu nici \n
condi]iile actualului program de gravidq, d’apqi sq
mai presteze [i ore suplimentare? Pânq la urmq,
\ntâlnirea formidabilq a avut loc. Au participat
Geoanq [i Vadim. N-are nimic, problemele
inunda]iilor s-au rezolvat. Senza]ionalq solu]ie
gqsitq de Geoanq: sinistra]ii vor primi, pentru
iarnq, rulote [i barqci care nu mai folosesc nimqnui.
Mai greu o sq fie cu mâncarea, dar sq sperqm cq cei
care renun]q la rulote [i la barqci nu \[i vor lua
sutele de kilograme de provizii din cqmqrile acestora. {i, ca sq spunem adevqrul, rulotele pot fi mutate
\n zone unde nu sunt inunda]ii. Pe mun]i, pe
Coasta de Azur sau \n ]qrile calde. O singurq nelqmurire a[ mai avea: mqi frate, câte rulote avem \n
România [i cam câte sute de sinistra]i \ncap \ntr-o
rulotq, cq nu-mi iese la socotealq?
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analizq

Politicienii ºi unii oameni de afaceri
se rãzbunã pe SRI
Unul dintre subiectele care
au f`cut s`pt`mâna trecut` s`
curg` râuri de cerneal` a fost
interpretarea Raportului Comisiei parlamentare pentru controlul activit`]ii SRI. De[i unii
dintre membrii comisiei au catalogat activitatea pe 2004 a
principalului serviciu de informa]ii român drept „bun` [i
foarte bun`“, unele mijloace
media au apreciat c` se poate
vorbi despre cel mai dur coraport al Comisiei din ultimii 15
ani. S` nu uit`m c` SRI a jucat,
\n acest an, \n criza r`pirii
ziari[tilor \n Irak, un rol care a
dus la aprecieri din partea pre[edintelui Traian B`sescu, fapt
care a stârnit murmure \n rândul anumitor politicieni [i oameni de afaceri. S` nu uit`m de
lupta dintre pre[edinte [i premier privind subordonarea unei
eventuale Comunit`]i de informa]ii [i, respectiv, pe cea privind inform`rile Serviciului cu
referire la grupurile de interese.
S` nu uit`m nici acuza]iile unor
oameni de afaceri cu con[tiin]a
nu foarte curat`, care au protestat c` sunt monitoriza]i. Dar s`
le lu`m pe rând.

Activitate bunã
în proporþie
de 85-90 la sutã
„Noi am avut o apreciere
bun` a activit`]ii SRI, pe
alocuri foarte bun` [i dac` a[
vorbi despre un procent de eficien]`, acesta ar fi de 85 la sut`.
Sigur c` în cadrul raportului noi
am constatat [i o serie de deficien]e, nici nu era posibil s` nu

se întâmple astfel. Exist` incoeren]` în politica de resurse
umane, blocaje de mentalitate.
E natural s` fie a[a [i noi sper`m s` eradic`m aceste probleme, dar nu dintr-o dat`. Prin
urmare, eu cred c` este nedreapt` maniera de interpretare
[i catalogare a raportului de
c`tre al]ii“, a declarat pre[edintele Comisiei, liberalul Radu
Stroe, citat de Mediafax.
„Concluzia general` a
Comisiei de control parlamentar asupra activit`]ii Serviciului
Român de Informa]ii confirm`
producerea unor schimb`ri
consistente în activitatea de ansamblu a SRI. Activitatea Serviciului a fost catalogat` ca
fiind bun` [i foarte bun` (...).
Vreau s` eviden]iez o real`
cre[tere a volumului [i calit`]ii
informa]iilor destinate prevenirii [i înl`tur`rii amenin]`rilor la adresa securit`]ii na]ionale, în principal cele privind
fenomenul terorismului, contraspionajului, dar mai ales cele
privind disfunc]iile [i vulnerabilit`]ile din domeniul social [i
economic. Per ansamblu, activitatea a fost, repet, una bun`“,
declara [i un alt membru al Comisiei, deputatul PSD Gabriel
Oprea.

Critici
SRI are „unele probleme
generate de incoeren]a unor
politici de resurse umane anterioare, ale c`ror efecte s-au cumulat, principalele consecin]e
ale acestora constituindu-le lipsa genera]iei de mijloc maturi-
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zate profesional, afirmarea insuficient de conving`toare a
noilor promo]ii de ofi]eri [i un
dezechilibru al repartiz`rii personalului pe domenii de activitate, în defavoarea structurilor
operative de informa]ii“, se
afirm` \n coraport. |n plus, se
vorbe[te despre \ntârzieri \n
dep`[irea unor blocaje de mentalitate ale unora dintre ofi]eri [i
se critic` faptul c` \n anumite
situa]ii nu s-au putut stabili \ntotdeauna cele mai corecte
aprecieri \n cazul sesiz`rilor
unora dintre ofi]eri din cauza
iner]iei sistemului. |n schimb,
se apreciaz` c` au fost luate
rapid m`suri severe \mpotriva
ofi]erilor care au gre[it.

Alte date
ale coraportului
Parlamentarii au eviden]iat
opera]ionalizarea Centrului de
Coordonare Operativ` Antiterorist`, element esen]ial al Sistemului Na]ional de Prevenire [i
Combatere a Terorismului, rezultatele ob]inute în cre[terea
eficien]ei activit`]ilor de protec]ie a informa]iilor clasificate na]ionale [i NATO, precum [i punerea în aplicare, în cazurile [i
cu respectarea condi]iilor prev`zute de lege, a actelor de autorizare a culegerii de informa]ii,
prin opera]iuni care implic`
restrângerea temporar` a exerci]iului unor drepturi [i libert`]i
constitu]ionale. Raportul Comisiei mai arat` c`, fa]` de anul
2003, se înregistreaz` aproape o
dublare a num`rului de sesiz`ri
ale organelor de cercetare [i
urm`rire penal`, fiind documentate informativ 457 de inform`ri
[i sesiz`ri. În domeniul cooper`rii în interiorul sistemului
securit`]ii na]ionale, ponderea
ac]iunilor de acest gen o de]in
cele realizate de SRI cu Ministerul Administra]iei [i Internelor,
Ministerul Ap`r`rii Na]ionale,
Serviciul de Informa]ii Externe,
Serviciul de Protec]ie [i Paz` [i
Serviciul de Telecomunica]ii
Speciale, c`tre care SRI a transmis cu 67,11 la sut` mai multe
informa]ii decât în anul 2003,
recep]ionând cu 13,14 la sut`
mai pu]ine.
Fondurile bugetare alocate
SRI au fost gestionate corect,
au stabilit parlamentarii.
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Pre[edintele Comisiei Parlamentare de Control al SRI

Cui îi este fricã
de SRI?
Una peste alta, lucrurile
sun` bine. Atunci de ce reg`sim
atâtea comentarii [i aprecieri
cel pu]in ciudate privind coraportul Comisiei comune permanente a Camerei Deputa]ilor
[i Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra
activit`]ii Serviciului Român
de Informa]ii? S-ar putea ca
r`spunsul s`-l g`sim chiar \n
raportul SRI pe 2004.
Principalele riscuri la
adresa securit`]ii na]ionale în
2004 au fost generate de terorism, criminalitatea organizat`
transfrontalier`, corup]ie, persisten]a practicilor abuzive [i
ilegale în administra]ie [i justi]ie, evaziunea fiscal` de amploare, afl`m din acest raport.
Conform raportului, în activitatea de contraspionaj, SRI
a avut ca prioritate monitorizarea [i contracararea ac]iunilor
serviciilor secrete din state care
nu agreeaz` extinderea NATO
[i UE, state sau grupuri interesate în valorificarea în detrimentul României a oportunit`]ilor ap`rute în procesul de integrare euro-atlantic`, state care
tind s` asocieze România actorilor interna]ionali percepu]i, în
mod tradi]ional, drept inamici.
Pentru descurajarea activit`]ilor
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asociate terorismului, SRI a
ini]iat, în 2004, 713 m`suri,
cum ar fi întreruperea dreptului
de [edere [i includerea unor
persoane pe lista de persoane
indezirabile pentru România,
precum [i influen]area sau
determinarea unor persoane s`
renun]e la activit`]ile din care
puteau rezulta amenin]`ri la
adresa siguran]ei na]ionale.

Economia, bat-o vina...
SRI a mai constatat în
2004 interferen]a unor interese
personale sau de grup în derularea actului administrativ,
perturbarea mecanismelor de
realizare a actului de justi]ie,
ca urmare a abuzurilor [i ilegalit`]ilor comise de persoane cu
responsabilit`]i în domeniu.
SRI a monitorizat „ac]iunile ini]iate de entit`]i private
interne [i externe ori grupuri de
interese agreate în jurul s`u
beneficiind de sprijinul unor
persoane cu func]ii de decizie
în vederea valorific`rii oportunit`]ilor generate în cadrul
acestor procese în defavoarea
interesului public“. În domeniul industrial, s-au semnalat
ac]iunile unor grupuri de interese vizând ob]inerea de pozi]ii
dominante pe anumite pie]e,
prin preluarea direct` sau
prin intermediari a unor societ`]i cu profil unic [i influen]area

REDAC}IA:
Iulia Gorzo, Paul Cernea, {tefan
Jora, Daniel B`lan, Mihai Vlad,
Ionel Hrynczuk, Daniel Alexandru,
Dorel Moldovan, Dumitru Preda,
Vicen]iu Constantin

deciziilor strategice în domeniu.
La capitolul din raport dedicat „ap`r`rii valorilor constitu]ionale“ afl`m despre „obstruc]ionarea activit`]ii unor institu]ii
ale statului ori deturnarea în sensuri neconforme cu interesul general ca urmare a agreg`rii [i
consolid`rii unor grupuri de
interese, dispunând de conexiuni în mediile de decizie“.
În 2004 au fost elaborate
4.947 de documente integrate,
în baza c`rora – prin difuzare
simultan` – au fost puse la dispozi]ia factorilor de decizie
12.528 de inform`ri. Circa
82% din totalul documentelor
de informare au fost destinate
Guvernului, iar la Pre[edin]ia
României au ajuns 14% din
total. C`tre factorii de decizie la
nivel local s-au transmis 2.344
de documente – 1.903 destinate
prefec]ilor, iar 441 pre[edin]ilor
de consilii jude]ene.
Ca s` rezum`m: SRI a deranjat cet`]enii str`ini implica]i
\n activit`]i ilegale; marii ju-c`tori de pe pie]ele combustibililor [i energiei; o serie de politicieni pu[i pe c`p`tuial`; func]ionari publici [i magistra]i [i
lista nu se opre[te aici. M`i b`ie]i, mai b`ga]i-v` min]ile \n
cap! Chiar nu mai poate fura
omul lini[tit \n ]ara asta?
Claudiu Bran
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Politica fiscalã a Guvernatorului
BNR poate duce la amânarea intrãrii
României în UE
Conducerea B`ncii Na]ionale începe s` dea semne de
nervozitate. Dup` aplicarea
unor m`suri dure care au dus la
limitarea creditului de consum
[i al celui imobiliar, se pare c`
pân` la sfâr[itul anului BNR va
interveni pe pia]` pentru a tempera aprecierea leului în raport
cu principalele valute.
Aceast` ultim` m`sur` poate conta din
punct de vedere financiar-bancar. Dac` va fi
luat` în preajma s`rb`torilor de iarn`,
nu va fi perceput` de popula]ie decât
printr-o
nou` explozie a pre]urilor, în
special la produsele de import.

Indicele inflaþiei –
un fals al BNR
Adev`rul este c` de mul]i
ani BNR-ul are propria sa
politic`, care nu întotdeauna
este în concordan]` cu cea a
statului român.
Raportând un indice de
infla]ie de circa 8%, conducerea BNR practic comite un fals,
pentru c` se raporteaz` la întreaga popula]ie, în contextul
în care peste 40% dintre cet`]enii României tr`iesc în mediul
rural, unde se practic` o economie de subzisten]`, iar indicele

d
e
infla]ie
este

zero. Raportat în mod corect la
popula]ia ora[elor, indicele de
infla]ie este în jur de 13%,
lucru pe care popula]ia îl simte
din punct de vedere al co[ului
zilnic.

Un contract
þinut secret
Anul trecut, cu surle [i
trâmbi]e, BNR, sub conducerea
eternului guvernator Mugur
Is`rescu, a lansat leul greu.
În afar` de aspectul cosmetic (vezi, Doamne, ce moned`
puternic` avem), aceast` opera]iune ridic` semne de întrebare.
În primul rând, contractul
prin care s-a atribuit c`tre dou`

firme tip`rirea noilor bancnote este în continuare ]inut
secret [i gurile rele spun c` ar
con]ine câteva clauze greu de
dezv`luit.
În al doilea rând, suportul
de polimer al noilor bancnote nu
corespunde exigen]elor europene, care au bancnotele, inclusiv
euro, tip`rite pe suport de hârtie.

15 milioane de euro
cheltuiþi aiurea
În al treilea rând, excluzând de la licita]ie o puternic`
societate – Diesecke & Deurient“ – s-a accentuat tensiunea dintre România [i Germania, stat de care depinde în

mare m`sur` integrarea
noastr` în Uniunea European`.
Conform unor expertize serioase pe care le avem la dispozi]ie, tip`rirea leilor grei pe
suport de hârtie ar fi dus la
economisirea de c`tre BNR a
15 milioane de euro, argument
care nu a fost de natur` a-l
impresiona pe dl guvernator
Is`rescu.
În fine, consider`m c`
lansarea noilor bancnote ar fi
avut o oarecare explica]ie, dac`
în 2007 România ar fi fost amânat` de la integrarea în UE.
Poate c` dl Is`rescu are alte
informa]ii sau op]iuni decât
Guvernul [i Pre[edin]ia.

Foto: Omni Press & Design

Isãrescu
neglijazã interesele
marilor puteri
Integrarea în UE va însemna în câ]iva ani introducerea monedei unice euro [i sub
acest aspect rolul guvernatorului Is`rescu s-ar diminua considerabil, ceea ce este departe
de a-i conveni unui actor atât de
puternic pe scena economic` [i
politic` a României.
Revenind la tensionarea
rela]iilor între Bucure[ti [i Berlin în urma excluderii unei firme germane de la licita]ia pentru tip`rirea noilor bancnote,
trebuie spus c` marile puteri

europene au
interese economice pe care România nu trebuie s` le neglijeze.
În cazul privatiz`rii Sidex
Gala]i, primul-ministru al Marii
Britanii, Tony Blair, nu s-a sfiit
s` intervin` pe lâng` fostul premier Adrian N`stase în favoarea concernului ISPAT, iar privatizarea a fost un succes.
Neglijarea intereselor, fie
ele [i oficioase, ale Germaniei,
de Mugur Is`rescu în cazul tip`ririi leului greu a pus România într-o situa]ie delicat`,
creând o nou` problem` a integr`rii în Uniunea European`.
George Dora
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Harta cãmãtarilor din Bucureºti
Comuna Baloteºti –
clanul de romi Perianu

Probabil c` una dintre
principalele probleme ale României este evaziunea fiscal`.
Din 1990 [i pân` în prezent
nici una dintre marile averi
construite în România nu pot
fi socotite curate, multe dintre ele fiind rezultatul unor
inginerii financiare care au
presupus aplicarea unor tehnici de ocolire a obliga]iilor
c`tre bugetul de stat sau mai
pe scurt evaziune fiscal`.
În afara marilor evazioni[ti lua]i la ochi de institu]iile abilitate exist` un anumit
gen de ocupa]ie care presupune în mod obligatoriu evaziunea fiscal` [i care scap` rigorilor legii. Ne referim la
c`m`t`rie, o practic` care a
explodat dup` revolu]ie.

Sectorul I – Adrian Buba –
fosta Strad` 7 noiembrie,
R`dulescu Marius – Strada
Nata]iei nr. 44;

Sectorul II – Soare, zis Tu[ii,
Str. Silvestru

Sectorul VI – V`tafu Ioan,
Str. Mih`ile[ti

Sectorul III – un rom poreclit
Nia, cartierul 23 August

Sectorul V –
un anume Banc`,
{oseaua Alexandriei

Modul de operare
al cãmãtarilor
Este destul de simplu. O
persoan` care are nevoie de o
anumit` sum` de bani garanteaz` un împrumut mascat
sub forma unei opera]iuni comerciale.
În cazul \n care garan]ia
este un imobil sau un apartament se fac acte de vânzarecump`rare fictive, iar dac`
suma este returnat`, cu dobânda aferent`, care poate s`
fie între 10% [i 100%, documentele se distrug. Dac` suma [i dobânzile enorme nu
sunt returnate, nefericitul
care a apelat la c`m`tari pierde bunul cu care a garantat
împrumutul. Dac` cel care a
împrumutat cere o p`suire
sau un nou termen pentru
restituirea sumei, dobânda se
dubleaz`.

Datornicii
îºi pot pierde
chiar ºi viaþa
Astfel s-au câ[tigat, de-a
lungul anilor, sume enorme
de bani, de un grup restrâns,
dar bine organizat, de indivizi, \n marea lor majoritate
de etnie rom`.
Dup` cum a demonstrat
cazul fra]ilor Balint (C`m`taru), embrionul criminalit`]ii
organizate îl reprezint` c`m`t`ria. Cel pu]in pân` acum
doi-trei ani, nereturnarea
unor sume de la c`m`tari presupunea, pentru datornici, r`pire, molestare, fiind înregistrate chiar [i cazuri de omor.

Comuna Voluntari –
o re]ea condus` de un rom
poreclit Rin

Sectorul IV – Marius Stânc`,
din clanul cu acela[i nume.
Domiciliaz` în
zona Podului Izvor

Ace[ti c`m`tari, cu un nivel
de via]` ridicat, la mintea lor
(case, ma[ini, bijuterii), tr`iesc în mijlocul nostru [i sunt

în general cunoscu]i de poli]ie. Nici unul nu are declarat`
vreo surs` oficial` de venit,
dar, din cauza caren]elor le-

gisla]iei, nu se pot lua m`suri
\mpotriva acestui flagel.
F`r` a avea preten]ia de a
fi complet`, prezent`m o har-

t` a r`spândirii c`m`tarilor în
Bucure[ti [i împrejurimi.
Sectorul I – Adrian Buba
– fosta Strad` 7 noiembrie,

R`dulescu Marius – Strada
Nata]iei nr. 44;
Sectorul II – Soare, zis
Tu[ii, Str. Silvestru;
Sectorul III – un rom
poreclit Nia, cartierul 23 August.
Sectorul IV – Marius
Stânc`, din clanul cu acela[i
nume. Domiciliaz` în zona
Podului Izvor;
Sectorul V – un anume
Banc`, {oseaua Alexandriei;
Sectorul VI – V`tafu
Ioan, Str. Mih`ile[ti;
Com. Voluntari – o re]ea
condus` de un rom poreclit
Rin.
Com. Baloteºti – clanul
de romi Perianu.
Considerând c` activitatea acestor c`m`tari trebuie
stopat`, Ministerul Justi]iei [i
Ministerul Administra]iei [i
Internelor sunt obligate s` propun` un proiect de lege pentru
descurajarea [i desfiin]area
acestei periculoase ocupa]ii.
Departamentul Investiga]ii
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB (III)
Afirmarea unei deschideri
c`tre SUA [i Occident, dup`
Declara]ia din aprilie 1964,
considerat` de conducerea de la
Kremlin un mare afront, a pus
unit`]ii informative pe spa]iul
„]`ri socialiste“ probleme serioase de compartimentare [i
secretizare.
În mod evident, spionajul
sovietic, într-o oarecare m`sur`
[i cel al celorlalte ]`ri socialiste,
nu puteau r`mâne inactive pe
spa]iul românesc.
Una dintre primele orient`ri ale UM 0920/A a fost
depistarea [i atragerea la colaborare a fo[tilor lucr`tori din
Serviciul Special de Informa]ii,
condus în timpul r`zboiului de
Eugen Cristescu, dup` lichidarea de c`tre legionari a lui
Mihai Moruzov.

Prima confruntare notabil`
cu KGB-ul nu a apar]inut îns`
unit`]ii nou înfiin]ate, ci Direc]iei de contraspionaj condus` de Neagu Cosma. În
cadrul acestei direc]ii exista un
serviciu care se ocupa cu contraspionajul pe spa]iile Grecia
–Turcia. {eful biroului Grecia
era un ofi]er de origine greac`,
maiorul Pachis. Dup` r`zboiul
civil din Grecia, din 19461948, pierdut de for]ele comuniste, un mare num`r de insurgen]i s-au refugiat în ]`rile
numite atunci de democra]ie
popular`. România nu a f`cut
excep]ie, liderul neoficial al
comuni[tilor greci refugia]i
fiind generalul Chichitas, c`ruia i se atribuise o locuin]` pe
Bulevardul Ana Ip`tescu [i
primea pensie de la CC al PCR.

F`r` a-l recruta pe general,
maiorul Pachis între]inea cu
acesta rela]ii pe interse de
munc`, urm`rind în special
starea de spirit a comunit`]ii
grece[ti, dar [i probleme operative, cum ar fi infiltrarea emigra]iei cu agentur` din ]`rile
NATO.

Pentru KGB, care era în spatele cererii de transfer,
arhiva avea o deosebitq importan]q operativq,
deoarece con]inea eviden]ele persoanelor de sprijin
ale comuni[tilor aflate în Grecia
Secretarul Partidului Comunist Grec se refugiase la Moscova [i încerca s` uneasc` emigra]ia sub conducerea sa în sco-

pul de a trimite agentura în Grecia, pentru a preg`ti insurgen]i în
vederea doborârii regimului de
la Atena, sus]inut de NATO.

ferul. Pentru KGB, care era în
spatele cererii de transfer, arhiva avea o deosebit` importan]`
operativ`, deoarece con]inea
eviden]ele persoanelor de sprijin ale comuni[tilor aflate în
Grecia.
Aceste persoane ar fi
urmat ca, dirijate de Moscova,
s` constituie o coloan` a V-a,
care în cazul unui r`zboi s`
declan[eze mi[carea de partizani. De asemenea, se avea în
vedere ca, dirija]i de KGB,
simpatizan]i [i comuni[ti din
Grecia s` declan[eze greve,
mitinguri, sabotaje care s`
afecteze interesele NATO.
Dupq aceastq ac]iune,
Ceau[escu a ordonat
Direc]iei de contraspionaj sq organizeze un
partid comunist grec
anti-Colianis [i
anti-Moscova

Fqrq a-l recruta pe general, maiorul Pachis între]inea
cu acesta rela]ii pe interse de muncq, urmqrind în
special starea de spirit a comunitq]ii grece[ti, dar [i
probleme operative

La un moment dat, de la
Moscova, Calianis, secretarul
general al comuni[tilor greci, a
dat dispozi]ie oamenilor s`i din
România s`-i transfere arhiva
partidului, care fusese depozitat` la Bucure[ti, pe Strada Porumbaru.
Informat despre acest
lucru, Ceau[escu a dispus ca
securitatea s` împiedice trans-

Contraspionajul românesc
a p`truns într-o arhiv`, a luat
toate documentele [i le-a mutat
într-o cas` conspirativ`.
Dup` aceast` ac]iune,
Ceau[escu a ordonat Direc]iei
de contraspionaj s` organizeze
un partid comunist grec antiColianis [i anti-Moscova. De
remarcat c` împotriva uzan]elor
perioadei (anii 64-66) aceast`
ac]iune nu a fost încredin]at`
sec]iei externe a CC al PCR.
Planul de m`suri al Direc]iei de contraspionaj a prev`zut
formarea, cu ajutorul agenturii
recrutate din comunitatea greceasc`, a unui grup de ini]iativ`, condus de un informator
de profesie inginer, cu numele
conspirativ „Gingios“.
Partidul comunist nou creat
a dat suficient` b`taie de cap
Moscovei, prin lu`ri de pozi]ie
favorabile PCR, în special pe
linia mi[c`rii comuniste [i muncitore[ti interna]ionale.
George Dora
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XII)
Întâlnirea dintre ofi]erul
instructor [i candidat începea,
ca orice întâlnire, cu clasicele
formule de polite]e folosite de
dou` persoane care se cunosc
deja, dar care sunt dornice de
comunicare, fiecare curioas` la
rândul ei de a afla câte ceva din
ultimele evenimente din via]a
celeilalte. Un dialog simplu, în
aparen]`, c`ci sarcina ofi]erului
instructor era deosebit de grea,
el fiind acela care trebuia s`
dirijeze totul, pân` când „simfonia“ pe care o exersase de
nenum`rate ori ajungea în acel
punct de satisfac]ie spiritual`,
de relaxare [i de încântare
divin`. Preludiul începea cu
ultimele întâmpl`ri din via]a sa.
Îi povestea candidatului câte
ceva din ultima sa misiune oficial` în str`in`tate, unde se
deplasase la un colocviu pe
tema cercet`rii în domeniul
chimiei. Îi povestea despre
interesul str`inilor în leg`tur`
cu cercetarea româneasc`, apoi
de modul cum fusese organizat
timpul liber al participan]ilor,
locurile vizitate, fotografiile
f`cute, documenta]ia ob]inut`,
cadouri, suvenirurile aduse
familiei, impresiile l`sate,
discu]iile avute la întoarcere cu
colegii, prietenii, [efii profesionali.

române[ti din cât mai multe
domenii, necesit`]ile economiei române[ti din programul de dezvoltare
ini]iat de conducerea superioar`
de partid [i de
stat, nevoia de
cadre tinere, bine
preg`tite profesional, intelectuali de
autentic` valoare care
s` duc` la bun sfâr[it
acest program [i s` reprezinte ]ara în orice competi]ie interna]ional`. România avea nevoie
de speciali[ti
care
prin
eforturile
personale [i
colect i v e
puteau
s` aduc`
contribu]ii
deosebite la
efortul
întregului
popor pentru a
dep`[i faza de ]ar`
în curs de dezvoltare în care ne aflam.
Speciali[tii de care
avea nevoie ]ara puteau
s` lucreze atât în ]ar`, cât

sional, curajo[i, tenace, dar [i
buni patrio]i. Puteau lucra în
ministere, institute de cercetare,
centrale de minister sau orice
alt` institu]ie guvernamental`.
În exterior î[i puteau
desf`[ura activitatea la o
ambasad`, un consulat,
un centru cultural
extern al României
sau orice alt obiectiv de interes
na]ional din exterior. Ofi]erul
instruct o r

[i în str`in`tate. Ei trebuiau s`
fie foarte bine preg`ti]i profe-

ochi [i urechi. Se a[teptase la o
schimbare, dar întâlnirea cu
„inspectorul de cadre“ îi dep`[ea orice a[teptare. Aproape
c` amu]ise. Se vedea deja
diplomat sau alt reprezentant al
unui stat din est care muncea în
vest, oriunde ar fi fost, dar tr`ia
în condi]ii capitaliste, vorbea
numai limbi str`ine, înv`]a obiceiurile poporului respectiv, î[i
f`cea rela]ii noi, dar dobândea
[i calit`]i noi, occidentale. Era

insista
apoi pe calit`]ile personale pe
care trebuiau s` le aib` aseme-

Subiectul conversa]iei
devenea din ce în ce mai interesant, iar candidatul era numai

nirile culturale s`pt`mânale cu
colegii. Se gândea, bineîn]eles,
[i la un câ[tig material suplimentar la salariul de mizerie pe
care-l avea în institutul la care
lucra, la modul de via]` occidental, mai mult material, în
care putea s` aib` acces liber la
o alt` via]` spiritual`, pe care o
sim]ea deja, la mai mult` libertate de gândire, de exprimare.
Îl asculta pe „inspectorul
de cadre“, dar gândurile îi zbu-

To]i am vrea sq jucqm un rol pe care a[teptqm sq ni-l
atribuie un regizor mqcar o singurq datq în via]q.
Candidatul gqsise în sfâr[it un regizor
sigur c` putea face fa]` unor
schimb`ri profunde de via]`, de
obiceiuri, de cultur` [i chiar de
neutralitate. Ar fi stat un timp
acolo unde îl trimitea patria, ar
fi suportat singur`tatea [i orice
alte sacrificii psihice [i morale,
poate [i materiale, dar s-ar fi
descurcat. Apoi se întorcea
acas`, la ai lui, dar ar fi ar`tat
altfel, mai matur cu mai mult`
experien]` [i poate cu mai
multe avantaje. Via]a îi zâmbea
[i îl provoca. Îi provoca ambi]iile din cea mai ascuns`
c`m`ru]` a sufletului, îi provoca dorin]a de a evada dintr-un
cotidian cenu[iu, din [edin]ele

Era sigur cq putea face fa]q unor schimbqri
profunde de via]q, de obiceiuri, de culturq [i
chiar de neutralitate

În exterior î[i puteau desfq[ura activitatea la o
ambasadq, un consulat, un centru cultural extern al
României sau orice alt obiectiv de interes na]ional
Subiectul discu]iei îi
prezenta o evaluare a cercet`rii

nea oameni, pe care ]ara îi trimitea în exterior pentru a o
reprezenta [i a-i aduce diverse
servicii, preg`tirea de specialitate de care trebuiau s` dispun`,
condi]iile în care lucrau, unele
dintre greut`]ile pe care aveau
s` le întâmpine în condi]iile în
care lucrau departe de ]ar`, de
familie [i prieteni [i sacrificiile
de ordin moral, dar mai mult
fizic, care decurgeau din aceste
priva]iuni [i condi]ii de via]`
singular`. Îi declara apoi c` el,
candidatul, avea multe dintre
aceste calit`]i, pentru o persoan` care ar putea lucra
într-un asemenea loc de munc`,
dar c` ocuparea unui asemenea
post nu era chiar a[a de u[oar`.
Ar mai fi fost necesar` o
perioad` de preg`tire, în ]ar`,
o a[a-zis` perioad` de perfec]ionare, în care s-ar
fi insistat asupra cuno[tin]elor de limbi
str`ine, politice [i culturale în leg`tur` cu
]ara unde urma s`-[i
desf`[oare activitatea în exterior,
unele cuno[tin]e
de geografie, istorie, psihologie,
dar mai ales de
„diploma]ie“.

profesionale periodice [i plictisitoare, din cele de UTC sau
de partid, din excursiile [i întâl-

rau departe, în copil`rie, în via]a de liceu [i de facultate.
Se gândea la toate greut`]ile [i lipsurile de care se
lovise în tot acest timp, la cât
de greu îi fusese [i ce eforturi
depusese în plan material ca
s`-[i termine cursurile absolvite. Fusese un elev eminent, dar
dorea tot timpul mai mult, pe
toate planurile vie]ii, [i material [i spiritual. Era modest,
sociabil, cu mult` putere de
munc`, pasionat de orice, perspicace, curajos [i înv`]at cu
tot felul de greut`]i [i priva]iuni de ordin material [i
spiritual. Soarta îi oferise
acum o [ans`, îl împinsese
într-o intersec]ie cu multiple
sensuri, din care el trebuia
s`-[i aleag` unul, pe cel care se
p`rea c` îl merit` cu prisosin]`
[i îl avantajeaz`. Pentru c`
merita, într-adev`r, s` fie recompensat, chiar dac` pe dru-
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mul care i se deschidea nu p`rea s` vad` la început nici un
fel de indicatoare.
Candidatul p`rea c` era
într-adev`r singur într-o intersec]ie, singur, ca un actor când
recit` un monolog, abandonat
pe scena vie]ii de un regizor
care [tie scenariul, îi cunoa[te
rolul, dar î[i încearc` elevul. Îl
încearc`, îl las` s` repete rolul,
f`r` public, pân` când simte c`
jocul actorului se suprapune
perfect personajului real, pe
care îl întruchipeaz`. Vrând,
nevrând, to]i travers`m asemenea intersec]ii, în ma[ina unei
drame sau a unei comedii, a
unui ghinion sau al unui noroc
ap`rut în existen]a [i experien]a
uman`, o existen]` personalizat`, singular`. Niciodat` nu
vom g`si ceva asemen`tor. To]i
am vrea s` juc`m un rol pe care
a[tept`m s` ni-l atribuie un
regizor m`car o singur` dat` în
via]`. Candidatul g`sise în
sfâr[it un regizor. G`sise un rol,
al c`rui text a[tepta s`-i fie prezentat.

candidatul, o intuise pentru c` o
a[tepta. Aproape c`-i ghicea
gândurile. Intui]ia f`cea parte
din stilul s`u de munc`. Arunca
nada [i a[tepta reac]ia pe[telui.
Dac` mu[ca, tot efortul era recompensat. Iar candidatul mu[case. Se sim]ea mul]umit. Pentru el [i pentru efortul colectiv,
pentru cei care preg`tiser` tot
decorul scenei pe care urma s`
înceap` o pies` nou` în munca
de informa]ii. Era o pies` pentru
care acum, pentru început, ofi]erul instructor preg`tise doar
prologul. Ofi]erul instructor era
foarte sigur c` reu[ise. Îi insuflase candidatului acele sentimente de siguran]` dup` care
acceptarea asigura acestuia o
certitudine, un confort intim, o
mul]umire [i o recunoa[tere a
calit`]ilor personale dup` care
tânjea de atâta timp. Chiar dac`
nu avea confirmarea verbal`, o
avea pe cea de suflet. Ofi]erul
instructor sim]ea confirmarea
din partea candidatului f`r` ca
acesta s` o m`rturiseasc` direct.
Între cei doi se realizase o punte

Era doar o simplq formalitate care finaliza un stadiu
al muncii de informa]ii – RECRUTAREA unui
viitor spion. Dar nu orice spion, ci un ILEGAL
Ofi]erul instructor intuise
starea emotiv` prin care trecea

invizibil` de spirit, de în]elegere
mutual`, de acces din ambele

p`r]i, f`r` zone interzise, o
punte de prietenie, de zon`
liber`. Fiecare [tia sau intuia
precis ce gânde[te cel`lalt.
Candidatul a[tepta o întrebare
precis`, una singur`. Ofi]erul
instructor a[tepta s` pun`
aceast` întrebare [i-i [tia r`spunsul. Era doar o simpl` formalitate care finaliza un stadiu
al muncii de informa]ii – RECRUTAREA unui viitor spion.
Dar nu orice spion, ci un ILEGAL. Diferen]a este enorm`.

Spionul devine astfel un trqdqtor al patronului
pentru care lucreazq, fie el un om de afaceri,
un politician, o organiza]ie guvernamentalq,
o organiza]ie teroristq, o firmq oarecare sau chiar
o grupare care luptq pentru interesele comunitq]ii
Deasupra principiilor generale ale muncii de informa]ii,
a face spionaj înseamn` practic
a încheia un contract între o
persoan` [i Centrala de informa]ii, un contract civil, de vânzare – cump`rare de informa]ii.

Un individ se angajeaz` s`
furnizeze informa]ii, pe care
Centrala de informa]ii i le
pl`te[te, dup` anumite criterii.
Persoana care devine spion se
oblig` s` culeag` informa]ii
dintr-un domeniu sau altul, de
obicei de la locul s`u de munc`,
[i s` le vând` unui ter] contra
unor avantaje, de cele mai
multe ori materiale. Spionul
devine astfel un tr`d`tor al
patronului pentru care lucreaz`,
fie el un om de afaceri, un politician, o organiza]ie guvernamental`, o organiza]ie terorist`,
o firm` oarecare sau chiar o
grupare care lupt` pentru interesele comunit`]ii. Pentru oricare dintre aceste situa]ii, spionul este [i va r`mâne un tr`d`tor, motiva]ia atitudinii sale
fiind una singur` – banul sau
orice alt interes material. Pentru
aceast` categorie de spioni deviza este una singur`: „vând [i
câ[tig, orice ar fi“.
Pentru to]i spionii din
aceast` categorie problema

desf`[oar` spionul activitatea de
informa]ii, perioada istoric` etc.
În pofida secretomaniei cu
care agen]iile de spionaj încearc` s` p`streze tainele recrut`rii
spionilor clasici, sau a oric`rui
agent care urmeaz` s` fure informa]ii [i s` le vând`, metodele
folosite la recrutare r`mân acelea[i, simple [i banale, adaptate
doar la categoria de persoane
care prezint` interes operativ,
persoane care, în majoritatea cazurilor se încadreaz` în acelea[i
forme ale personalit`]ii umane.
Spionul trebuie s` fie o
persoan` inteligent`, sociabil`,
cu o memorie bun`, curajoas`,
abil`, perspicace, cu un bun
spirit de analiz` [i sintez`, rezisten]` la situ]ii dificile [i cu o
capacitate mare de în]elegere.
Calit`]ile enumerate sunt
generale [i virtuale. În practic`,
unii dintre cei care devin spioni
nu au nici m`car un sfert din
aceste calit`]i. Criteriile alegerii
unui viitor spion clasic se rezum` astfel la o parte dintre aceste calit`]i, dar care sunt completate de alte criterii, absolut obligatorii: accesul la informa]ii,
direct sau indirect.
Ofi]erii de informa]ii care
puncteaz`, verific`, recruteaz`
[i preg`tesc spioni clasici

Spionul trebuie sq fie o persoanq inteligentq, sociabilq, cu o memorie bunq, curajoasq, abilq, perspicace,
cu un bun spirit de analizq [i sintezq, rezisten]q la
situ]ii dificile [i cu o capacitate mare de în]elegere
care se pune la recrutare este
una singur`: cât cost` informa]iile furnizate, care este pre]ul
recrut`rii, al tr`d`rii, al riscului
pe care fiecare în parte [i-l asum` pentru ob]inerea informa]iilor. Suma difer` astfel de la
spion la spion în func]ie de o
serie de factori, în general valabili în orice împrejurare similar`: valoarea informa]iilor,
greutatea ob]inerii lor, pericolul
pe care [i-l asum` spionul pentru a le ob]ine, regimul juridic
al documentelor sustrase [i cel
al pedepselor fixate în situa]ia
în care spionul este prins, cantitatea de informa]ii solicitat` [i
sustras`, ]ara sau locul unde î[i

cunosc foarte bine categoriile
de persoane din rândul c`rora
î[i aleg candida]ii. Metoda este
veche, dar î[i p`strez` valabilitatea datorit` unor elemente,
care nu pot fi înlocuite sau
schimbate niciodat`, ca [i sl`biciunile pur umane care caracterizeaz` zona din care acestea
fac parte: aviditatea [i l`comia
pentru bani [i alte foloase materiale, invidia pe semenii mai
bine dota]i fizic [i intelectual,
lipsa de adaptabilitate social`,
e[ecurile profesionale [i familiare, viciile [i conflictele de
personalitate. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (IX)
Pentru ceea ce urma s` se
întâmple, dac` n-a[ fi primit
telefonul, Sandi era îngerul
meu salvator. Un înger care în
via]a unui ofi]er de informa]ii
reprezint`, uneori, un certificat
de garan]ie pentru libertate.
Când îl ai te întorci acas`
lini[tit, chiar dac` misiunea a
fost ratat`, când nu-l ai, îns`, îi
regre]i enorm de mult lipsa,
c`ci urm`rile pot fi asem`n`toare cu saltul din avion f`r`
para[ut`. Sandi merita aplauze
îndelungi, c`ci [i f`r` explica]ii
puteam s`-mi dau seama c` ne
salvase [i pe mine [i pe A007,
sau poate doar pe mine, dar
înc` nu realizasem. Era de fapt
cel mai arz`tor motiv pentru
care abia a[teptam s`-l v`d, dar
nu numai.

externe ca „rezident extern“,
lucrând sub aceast` acoperire
f`r` riscuri deosebite pe linie
informativ`. Pentru o acoperire
perfect` a leg`turilor sale cu
organele de informa]ii externe
din ]ar` nu i s-au cerut niciodat`
informa]ii deosebite, sarcina sa
principal` fiind doar aceea a
punct`rii [i verific`rii unor
mijloace de munc` pe linia
realiz`rii unor întâlniri dintre
diferi]i agen]i de informa]ii,
între ei sau dintre ei [i ofi]eri
din centrala de informa]ii.
Fusese verificat foarte mul]i
ani, iar loialitatea sa fa]` de
central` nu a putut fi pus` la
îndoial` niciodat`. Era un
motiv pentru care în ]ar` fusese
avansat la un grad foarte mare
iar identitatea sa real` era

Fusese luat în studiu în perioada când era student [i
vizitase România pentru a-[i vizita bunicii
Întâlnirea direct` cu el nu
era o problem`. Sandi era de
mult stabilit în spa]iul Andra,
de la câ]iva ani, avea deja
cet`]enia statului respectiv, iar
din datele operative pe care le
aveam despre el nu fusese luat
în aten]ia organelor de contrainforma]ii niciodat`. Sandi
se n`scuse într-o ]ar` din
Europa, din p`rin]i români,
emigra]i din ]ar` cu foarte mul]i
ani în urm`. Ulterior p`rin]ii
s-au stabilit în spa]iul Andra,
unde Sandi urmase tot ciclul
[colar [i a ajuns inginer, în
prezent fiind angajat la un mare
institut de cercet`ri în domeniul
aeronauticii. Fusese luat în
studiu în perioada când era student [i vizitase România pentru
a-[i vizita bunicii. Dup` câ]iva
ani de verific`ri fusese recrutat
de c`tre serviciul de informa]ii

cunoscut` doar de câteva persoane din central`.

soane [i s` se deplaseze cât mai
des în toate localit`]ile din
spa]iul Andra, dar [i în str`in`tate.
Pasiunile sale erau cunoscute de to]i prietenii s`i iar orice
întâlnire cu diver[i cet`]eni, prieteni sau simple cuno[tin]e, fie
din spa]iul Andra fie din alte
]`ri, nu p`reau suspecte [i nu
atr`geau astfel aten]ia nim`nui,
mai ales a organelor de poli]ie
sau de contrainforma]ii. Sandi
îmi fusese prezentat în urm` cu
foarte mul]i ani, în timpul unei
„excursii“ într-o ]ar` din Europa. Ne-am întâlnit undeva pe
malul M`rii Mediterane, într-o
sta]iune luxoas`, unde Sandi î[i
petrecea o parte din „concediul“ de var`. Mi-a fost prezentat de [eful meu, care-l avea în
leg`tur` direct`. Întâlnirea a
durat câteva zile, dar foarte
înc`rcate. Dup` prezentare a
urmat un instructaj ca la carte.
Nici eu, nici Sandi nu cuno[team prea multe date unul

Nici eu, nici Sandi nu cuno[team prea multe date
unul despre celqlalt, doar atât cât era necesar
sq realizqm ulterior o întâlnire într-un alt spa]iu
În spa]iul „Andra“, Sandi
era foarte bine apreciat pentru
rezultatele sale profesionale.
Avea îns` [i mul]i prieteni,
îndeosebi în domeniul cercet`rii, dar [i printre politicieni
[i chiar din rândul organelor de
poli]ie [i contrainforma]ii, cu
care între]inea leg`turi strânse,
atât personal prin pasiunile comune, dar [i cu familiile acestora. Sandi era foarte comunicativ [i un mare amator de
pescuit, vân`toare, golf [i mai
ales excursii, pasiuni care-i permiteau s` cunoasc` mereu cât
mai multe [i mai variate per-

despre cel`lalt, doar atât cât era
necesar s` realiz`m ulterior o
întâlnire într-un alt spa]iu, unde
fiecare s` poat` justifica motivul întâlnirii cu cel`lalt, un
nume, un num`r de telefon [i o
adres` de contact.

întâlnire, o impresie deosebit`.
Avea mult` personalitate [i
p`rea f`cut pentru munca de
informa]ii. N-am uitat niciodat`

Sim]eam atunci o dorin]q nebunq sq-l mai revqd pe
acest om, care-mi plqcuse în mod deosebit, care mq
cucerise [i-mi câ[tigase încrederea [i aveam
convingerea cq sim]qmântul fusese reciproc
Sandi avea o prezen]`
foarte pl`cut`, era comunicativ
[i foarte volubil. Mi-a f`cut [i
mi-a l`sat, chiar de la prima

cele câteva zile petrecute împreun` pe malul m`rii, câteva
zile în care, pe lâng` instructajul de rigoare pe care îl f`cea

periodic centrala de informa]ii,
am purtat numerose [i variate
discu]ii pe teme dintre cele mai
diverse.
M-am desp`r]it de el cu
mult` triste]e în suflet. Cunoscusem un român adev`rat,
un patriot sincer [i loial p`mântului de care se desp`r]ise la o
vârst` când înc` nu cuno[ti sentimentul care mai târziu te
macin` [i te atrage ca un magnet. Sim]eam atunci o dorin]`
nebun` s`-l mai rev`d pe acest

om, care-mi pl`cuse în mod
deosebit, care m` cucerise
[i-mi câ[tigase încrederea [i
aveam convingerea c` sim]`mântul fusese reciproc. Era
un sim]`mânt pe care acum
destinul mi-l satisf`cea, c`ci
peste câteva ore aveam s`-l
întâlnesc din nou, dup` milioane de clipe de a[teptare [i
incertitudine.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Salvaþi Vama Veche
…de mizerie, corupþie ºi ilegalitãþi (VI)
De curând, prin Ordonan]a
de urgen]` nr. 328 din 24 august
2005 s-a aprobat [i a intrat în
vigoare un nou Cod deontologic al judec`torilor [i procurorilor din România.
„Respectarea normelor cuprinse în prezentul cod deontologic constituie un criteriu pentru evaluarea eficien]ei calit`]ii,
activit`]ii [i integrit`]ii judec`torilor [i procurorilor“ (Dispozi]ii generale, capitolul I, art. 2).
„Judec`torii [i procurorii
sunt datori s` se ab]in` de la
orice acte sau fapte de natur` s`
compromit` demnitatea lor în
func]ie [i societate“ (capitolul
VI, art. 17).

avize de mediu, MApN, Direc]ia jude]ean` pentru cultur`,
culte [i patrimoniu cultural na]ional, pompieri etc.).
S` nu cunoasc` domnul
procuror obliga]iile morale [i
profesionale stipulate în vechiul [i noul cod deontologic
al magistra]ilor sau le ignor`
cu bun` [tiin]`? S` ne gândim
oare la o moralitate îndoielnic` din partea acestui magistrat sau la distan]a prea mare
de Bucure[ti a locului unde legea poate fi înc`lcat` de oricine, indiferent de func]ie [i
profil moral?
To]i locuitorii comunei
Limanu [tiu deja a cui este

Sq nu cunoascq domnul procuror obliga]iile morale
[i profesionale stipulate în vechiul [i noul cod
deontologic al magistra]ilor sau le ignorq cu bunq [tiin]q?
S` fie oare acest nou cod
deontologic al magistra]ilor
valabil numai în Bucure[ti, sau
în toat` ]ara? C`ci la Vama
Veche n-a auzit nimeni de el.
Acolo nu sunt nici judec`tori,
nici procurori [i nici primari
care s` respecte [i s` aplice
legile ]`rii. Sunt îns` vile,
vilu]e, case de vacan]` sau sedii
de firme construite de unii dintre ei f`r` aprob`rile [i avizele
cerute imperativ de legile care
reglementeaz` activitatea de
construc]ii, activitatea de respectare a condi]iilor de mediu,
de protec]ia litoralului [i a patrimoniului cultural na]ional. În
num`rul anterior al revistei
noastre exemplificam cu
„vilu]a“ domnului Prim Procuror al Sectorului IV – Ro[ca Ovidiu-Emanuel, evaluat`
chiar de proprietar la suma de
1.800.000.000 lei [i construit`
f`r` aprob`rile [i avizele de
rigoare (autoriza]ie de construc]ie, documenta]ie tehnic`,

„vilu]a“ de pe plaj` [i în ce
condi]ii a fost construit`. Poate
c` numai a[a se explic` [i curajul cu care primarul comunei
Limanu încalc` flagrant legile
pe plan local, iar dosarele sale
penale ori dispar, ori sunt îngropate pe undeva, având parafate
doar NUP-uri.

nevoie s` credem [i s` ne convingem c` s-a schimbat ceva cu
adev`rat în ]ara asta.“
În comuna Limanu, mai
precis în sta]iunea Vama Veche,
sunt deci probleme, sunt abu-

„Vq rugqm sq trimite]i o comisie de anchetq serioasq
[i competentq care sq scoatq la ivealq toate abuzurile
[i ilegalitq]ile existente la fa]a locului [i pe care ne
este imposibil sq le a[ternem pe hârtie“
„Problemele acumulate
ne-au f`cut s` avem momente
de pierderea încrederii în institu]iile statului. V` rug`m s` trimite]i o comisie de anchet` serioas` [i competent` care s` scoat` la iveal` toate abuzurile [i ilegalit`]ile existente la fa]a locului
[i pe care ne este imposibil s` le
a[ternem pe hârtie. Altfel, r`mânem cu acela[i gust amar al
nedrept`]ii care i-a fost sortit`
românului dintotdeauna. Avem

zuri [i ilegalit`]i pe care oamenii nici m`car nu au curajul
s` le a[tearn` pe hârtie. Pentru
c` se tem. De cine se tem oare?
De leg`turile domnului primar
Urdea Nicolae Iustin cu bo[ii
din Bucure[ti [i de func]ia acestora sau de toate la un loc?
Încrederea justi]iabililor în
actul de justi]ie poate fi, în
aceste condi]ii, pe bun` dreptate, zdruncinat` din temelii
atunci când aceste acte de jus-

ti]ie sunt îndeplinite de magistra]i a c`ror moralitate este pus`
sub semnul îndoielii.
Oamenii de rând, aleg`torii
cinsti]i ai domnului primar, cer
de mai mult timp o comisie de
anchet` serioas`, care s` constate aceste abuzuri [i poate [i
altele pe care ei le [tiu, dar pe
care noi nu le-am identificat.
Dar de unde s` vin` oare
aceast` comisie când la bariera
legii sunt filtre de interese locale
[i centrale care o opresc, când
leg`turile colaterale cu crima
organizat` conduc în unele circumstan]e la aplicarea legii
dup` bunul plac al celor care
folosesc legea [i o interpreteaz`
în scopuri personale [i de grup,
care nu au nimic în comun cu
ideea de jus-ti]ie independent`?
(vom reveni cu am`nunte)
Departamentul
investiga]ii

Un grup de cet`]eni din satul 2 Mai, comuna Limanu,
jude]ul Constan]a, reclam` abuzurile grosolane ale primarului
Urdea Nicolae Iustin [i ale acoli]ilor s`i:
Neacordarea terenurilor cet`]enilor conform Legii 1/2000
[i 10/2001, dar în schimb s-au acordat terenuri extra [i intravilan unor persoane str`ine de localitate care nu aveau nici un
drept legal. Exemple:
 fostului procuror [ef al Parchetului Mangalia
[i actual avocat Vizante
 lui Verde[ Ion, fost secretar al Consiliului Local Limanu
[i fost secretar al Consiliului Popular Limanu –
actual pensionat
 lui Boi]a Petrina, actual secretar al Consiliului Local
Limanu (5.000 m intravilan la malul m`rii f`r` ca
cererea s` fie depus` în termen)
 Dorinei Macovei – 4 ha
 {tefaniei Ciob`nel – 8 ha, ambele angajate la cadastru,
care prin natura func]iilor au schimbat parcelarea [i i-au
scos pe cet`]enii în drept, mutându-i în alte sole ex.:
Ioni]` Ghe., Nazar Vasile, Dragomir Teodor etc.
Altora li s-a refuzat complet acordarea terenurilor în drept.
Ex.: Podariu Virgil revendic` 1.250 m intravilan cu cerere [i
acte depuse în termen, la data de 13.09.2000, Nr. 3242 pe Legea
1/2000.
Ba mai mult, a fost jignit [i dat afar` din birou de c`tre
Primar (practic` folosit` frecvent de domnul Primar).
A vândut pe malul m`rii, la 2 Mai, mai multe suprafe]e de
teren unor persoane din Bucure[ti [i Germania, intrând [i pe
teritoriul domnului Podariu Virgil cu o suprafa]` de 273 m2.
Domnului Dragomir Ion – fost deportat – nu i s-au acordat
38 ha. Toate anexele au fost întocmite [i validate de Comisia
Jude]ean`, dar primarul nu a vrut s` întocmeasc` procesele-verbale de punere în posesie [i cu ajutorul PSD-i[tilor le-au radiat
din anex`. Mo[tenitorul domnului Dragomir Ion (Dragomir Vasile – fiu) a fost agresat în câmp, fiind internat trei s`pt`mâni cu
certificat medico-legal, dar doamna Procuror R`zmeri]`, fost`
subaltern` a domnului procuror Vizante, a mu[amalizat totul.
Domnul Primar a atribuit terenuri în concesiune, dar cerem s` se verifice cât a fost de legal. A înl`turat de la Prim`rie
func]ionarii incomozi (so]ii Cubanit).
Angajatul Prim`riei Gh. Alexandru în func]ia de [ef serviciu Gospod`rie local` (mâna dreapt` a Primarului) î[i construie[te vil` în localitatea 2 Mai folosind muncitorii pl`ti]i din ajutorul social de la Prim`rie.
Pe teritoriul localit`]ii 2 Mai este amplasat {antierul Naval, dar foloasele sunt încasate de Prim`ria Mangalia.
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Judecãtorul Prepeliþã de la Buftea,
„implicat“ într-o serie de „coincidenþe“
În num`rul trecut al s`pt`mânalului nostru am publicat
un material bazat pe date [i documente, din care rezulta c`, f`r` nici un temei legal, Judec`toria Buftea a anulat o licita]ie legal` privind un teren situat pe
Strada Od`i nr. 22, din comuna
Otopeni.
Terenul a fost scos la licita]ie, întrucât SC Agroindcom
Chitila SA, care îl folosea (una
dintre multiplele societ`]i ale
lui Hassan Awdi), nu î[i onorase obliga]iile fa]` de stat,
fiind obligat` s` pl`teasc` suma
de 4.532.723.699 lei.

O coincidenþã
Licita]ia a avut loc pe data
de 04.04.2005, fiind câ[tigat`
de un investitor privat (Cârstea
Gabriel), care a pl`tit 8 miliarde
de lei. Dup` terminarea licita]iei, la câteva ore, societatea
lui Awdi pl`te[te suma de
7.578.002.636 lei, în contul
APPS, blocând în mod nelegal
licita]ia.
Logic, are loc un proces
la Judec`toria Buftea. Completul de judecat` practic anuleaz` precesul-verbal de licita]ie, expropiindu-l pe Cârstea
Gabriel de un bun dobândit în
mod legal.
Actorul principal al acestei comedii judiciare este
judec`torul Nicolae Prepeli]`,
fost avocat la Giurgiu, care, ce
coinciden]`, a f`cut parte din
acela[i cabinet de avocatur`
cu avocatul debitoarei (firma

lui Awdi). Judec`torul a înc`lcat legea pentru c`, conform articolului 25 din Codul
de procedur` penal`, trebuia
s` se ab]in` s` judece cauza în
care pleda fostul s`u coleg de
avocatur`.

Douã coincidenþe
Ap`rarea firmei lui Awdi a
fost asumat` de Societatea
civil` de avocatur` „Andrei [i
Cri[an“. Primul avocat al intereselor lui Awdi a fost Lupu Valentin, fost judec`tor la Judec`toria Giurgiu, cuno[tin]` bun` a actualului judec`tor de la
Buftea, Nicolae Prepeli]`. S`
spunem c` este o coinciden]`,
la urma urmelor Giurgiu nu
este o mare metropol`, iar cet`]enii se cunosc între ei.
Al doilea avocat al intereselor lui Awdi, privind terenul
din Strada Od`i, a fost Mihaela
Soare, care a lucrat la cabinetul
de avocatur` „Popescu“, din
Giurgiu, unde actualul judec`tor
Prepeli]` a fost avocat stagiar.
Cam prea multe coinciden]e, cam prea mare încreng`tur` de rela]ii [i interese în
dosarul Judec`toriei Buftea privind licita]ia din Strada Od`i,
pentru a nu ne pune serios pe
gânduri.

Trei coincidenþe
Nu suntem partizanii vehicul`rii unor zvonuri, astfel încât
deocamdat` ne mul]umim s`
spunem c` avem date din care
rezult` c` undeva, în zona Chi-

tila, domnul judec`tor Prepeli]`
î[i construie[te o vil` de ultimul
tip. S` fie vreo leg`tur` cu solu]ia pe care a pus-o în dosarul
civil privind bucluca[a licita]ie
din Strada Od`i? Sau este iar o
coinciden]`, bat`-le focul de
coinciden]e?
Noi nu credem în ruptul
capului c` Awdi s-a bazat în solu]ionarea dosarului de la Buftea pe rela]ii neprincipiale cu
anumi]i judec`tori.
Doar domnia sa a semnat
un memoriu adresat fostului
ministru al Justi]iei, Cristian
Diaconescu, prin care i-a cerut
ca legea s` fie deasupra intereselor revolu]ionarilor, politicienilor, reprezentan]ilor Serviciului Român de Informa]ii. Nu
în]elegem de ce i s-ar fi pus pata pe revolu]ionari, dar dac` facem un exerci]iu de gândire nu
ne mir` c` îl fr`mânt` SRI-ul.
Revenim la memoriul
adresat fostului ministru al Justi]iei, cu men]iunea c` dl Awdi a
promis c` îl va informa asupra a
3-4 cazuri de corup]ie din poli]ie [i justi]ie. Probabil a uitat s`
fac` acest lucru, are preocup`ri
mult prea însemnate. Deci poli]i[ti [i judec`tori corup]i.
Doamne, Dumnezeule!
Printre ei or fi oare [i cei
care frecventeaz` Casa Bucur,
o alt` proprietate cu cântec a lui
Hassan Awdi?
S` încerc`m în numerele
viitoare s` r`spundem acestor
întreb`ri.
Daniel bqlan
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Primarul penal ºi analfabet – Vãle Paul
„În prezent este un mafiot, dacq nu-i
dai taxa de protec]ie nu mai e[ti sub
aripa lui ocrotitoare [i pune poli]ia
pe tine, cqci poli]ia îi este subordonatq
[i te amendeazq cu câteva milioane
pentru presupuse injurii aduse
la adresa primarului.“

„Acest primar nu mai
merit` s` conduc`. S-a l`udat
c` pe fiecare strad` are câte doi
agen]i, exact ca pe timpurile
alea vechi, care îi spun tot ce se
vorbe[te în sat. A mai fost
viceprimar 20 de ani înainte de
revolu]ie [i era un dictator, ca [i
acum. Lumea este deja înfrico[at`, terorizat`. Este un analfabet. Dac`-l pui s` citeasc` nu
[tie, dac`-l pui s` spun` tabla
înmul]irii pe s`rite nu [tie. A
ajuns s` ne conduc` un pr`p`dit. Vrea s` ne înfometeze ca
s` nu mai putem s` mai vorbim, ca s` fim la cizma lui.
Oamenii din comun` nu mai au
curajul s` spun` adev`rul din
cauz` c` sunt amenin]a]i din
cauza acestui mastodont, care-i
d` afar` de la Legea 416. Asta e
metoda de lucru a primarului
din Stoene[ti.

Sunt câteva dintre „aprecierile“ cet`]enilor simpli, harnici
[i devota]i institu]iei prim`riei,
dar nu [i celui care a reu[it prin
mijloace frauduloase s`-i p`c`leasc` [i s` ajung` primar.
Pentru c` to]i cet`]enii
comunei Stoene[ti, jude]ul Olt,
[tiu cum a reu[it acest individ,
pe care unii îl consider` analfabet, mafiot, ciripitor, informator [i un pr`p`dit, s` câ[tige
alegerile din 2004, dar care în
prezent nu mai este bun pentru
ob[te, ci numai pentru interesele sale personale. To]i [tiu, [i
sunt total nemul]umi]i, de faptul c` înainte de alegeri a folosit
ajutoarele sociale acordate de
Legea 416 numai în scop electoral, înc`lcând flagrant dispozi]iile ei, acordând ajutoarele
f`r` a respecta criteriile impuse
de lege, urm`rind doar ca nu-

Primarul analfabet a dublat în acea perioadq numqrul
dosarelor sociale, nemai]inând cont dacq cei care
au beneficiat de lege au pqmânt sau nu, case, ma[ini,
animale sau diverse utilaje agricole
Înainte de 1989 a f`cut o
[coal` de strungari [i, fiindc`
nu i-a pl`cut munca, a sprijinit
u[ile prim`riei, fiindc` nevast`-sa era inginer agronom la
prim`rie. A fost un fel de ciripitor, un fel de informator. În
prezent este un mafiot, dac`
nu-i dai taxa de protec]ie nu
mai e[ti sub aripa lui ocotitoare
[i pune poli]ia pe tine, c`ci poli]ia îi este subordonat` [i te
amendeaz` cu câteva milioane
pentru presupuse injurii aduse
la adresa primarului.“

m`rul celor care au beneficiat de ajutoare s` fie cât mai
mare, sporindu-[i astfel voturile în defavoarea contracandida]ilor s`i din celelalte partide
politice. Primarul analfabet a
dublat în acea perioad` num`rul dosarelor sociale, nemai]inând cont dac` cei care au beneficiat de lege au p`mânt sau
nu, case, ma[ini, animale sau
diverse utilaje agricole, categorie de persoane pe care Legea
416 o excludea la criteriile impuse restrictiv.

Acuza]iile grave, iar unele
foarte grave, cu caracter penal,
aduse primarului lor de majoritatea cet`]enilor din comuna
Stoene[ti, sunt, dup` cum se
vede, foarte justificate, întrucât
faptele [i abuzurile domniei
sale le confirm` din plin.

bunului-sim] fa]` de aleg`tori [i
chiar legea penal`. Dar se pare
c` nimeni din institu]iile statului, atât de pe plan local, dar [i
de la jude], nu le observ` sau nu
dore[te s` le observe. Cine îl
ap`r` pe acest primar penal,
care se laud` c` pe el nu-l poate

Cine îl apqrq pe acest primar penal,
care se laudq cq pe el nu-l poate clinti nimeni
din scaunul în care are vaga impresie cq a fost
fixat pe vecie?
Majoritatea acuza]iilor
sunt aduse nu numai din partea
unor oameni simpli, p`c`li]i de
primar la m`sur`tori ale
p`mântului sau la cantitatea de
grâu pe care trebuia s` le-o
acorde dup` treierat. Acuza]iile
îi sunt aduse [i de oamenii
politici ai comunei [i chiar de
consilierii comunali, cu probe
[i documente certe care dovedesc negru pe alb c` alesul
ob[tii a înc`lcat frecvent legea

clinti nimeni din scaunul în
care are vaga impresie c` a fost
fixat pe vecie?
În num`rul viitor al revistei
noastre vom reveni cu am`nunte
[i exemple concrete ale escrocheriilor domnului primar, ale
leg`turilor sale pe plan local [i la
nivel jude]ean [i al altor fapte
imorale [i infrac]ionale comise
sub p`l`ria prim`riei.
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...

Solu]ii tinere pentru
un ora[ bqtrân [i bolnav
Bucure[tiul e un ora[ foarte frumos, mai ales când
e[ti în vacan]q, departe de el. În ultimele zile,
inundat total, a fost nefrecventabil. Vom vorbi la
cald cu câ]iva tineri bucure[teni care o sq ne spunq
ce ar schimba ei la ora[ul qsta ca sq fie mai pu]in
enervant.

Filosofie meteo
Lumea noastr` e cea mai
bun` dintre toate lumile posibile, spunea un filosof al c`rui
nume, dac` l-am [tiut vreodat`,
îmi scap` acum. Ce frumos
sun`! Sun` ca chestiile alea pe
care orice filosof antic, con[tient c` e filosof antic, deci c`
e în]elept [i va fi citat peste mii
de ani m`car în programa
obligatorie pentru clasa a

zecea, le spunea discipolilor în
vreo livad` de m`slini, sub un
cer senin, con[tient de pozi]ia
sa privilegiat` în cetate [i de
cupa cu vin din mâna dreapt`.
Ca orice filosof îns`, o mai d`
[i prin b`l`rii. Sau e vina traducerilor. Sau e vina faptului c`
discipolii, ame]i]i de tot ce li se
întâmpla, au transmis gre[it din
gur`-n gur` înv`]`mintele

maestrului. Sau pur [i simplu
n-are dreptate, domne.
Argument: s` ne uit`m pe
geam (în eventualitatea c` citi]i
aceste rânduri când afar` e soare, afla]i c` sunt scrise pe vremea marilor ploi [i inunda]ii bucure[tene [i nu numai). Înc` un
argument: s` se uite [i americanii din New Orleans pe geam.
Ultimul argument cade, pentru

c` americanii din New Orleans
nu mai au geam, întrucât a plecat împreun` cu restul casei.
Deci argumentul meu e
vremea. Desigur, s-ar putea sus]ine c` nu e un argument serios
într-o astfel de disput` filosofic`, deci a spiritului, dar iat` c`,
dintr-un subiect dispre]uit (genul:
cei care vorbesc despre vreme
sunt ni[te plictico[i f`r` imagina]ie care nu [tiu s` fie interesan]i), vremea a devenit cel mai
dramatic subiect al zilei. Cea
mai palpitant` rubric` dintr-un
buletin de [tiri e cea meteo. De
fapt, întregul buletin de [tiri a
devenit o rubric` meteo. {i pe
bun` dreptate. Lumea noastr` e
cea mai bun` dintre lumile posibile, d`m s` spunem când ne
trezim ferici]i într-o duminic`
însorit`, ghiftui]i dup` gr`tarul
de sâmb`t` [i mul]umi]i c` azi
nu lucr`m. Deschidem televizorul [i, hop, un tsunami (înc`
nu la noi, Dâmbovi]a nu face
valuri deocamdat`). Ie[im afar`,
pe prisp`, [i, hop, ne pomenim
în plin` lupt` cu torentele demne
de sporturi extreme ale pârâului
din sat. Speria]i, ne retragem în
cas` [i, ]op, tornada care ne-a
luat pe sus acoperi[ul [i televizorul când tocmai se d`dea [tirea despre uraganul din America
(deci tocmai când aveam [i noi
satisfac]ia c` [i autorit`]ile lor au
fost luate pe nepreg`tite).
Deci lumea asta e cea mai
bun` dintre lumile posibile
doar dac` accept`m c` toate lumile posibile sunt la fel de ostile vie]ii. Dac` prima amib` care
s-a gândit s` evolueze [i-ar fi
pus astfel de probleme, s-ar fi
r`zgândit pe dat`. Dar nu [i
le-a pus [i s-a f`cut om.

Radu S. (26 ani, curier). În
primul rând chestia cu traficul.
Nu [tiu ce se întâmpl`, sunt
mai multe ma[ini decât locuitori, cred c` unii dintre
locuitori merg cu dou` ma[ini
deodat`, altfel nu-mi explic.
Nu [tiu care e solu]ia, dar eu
a[ face [i zone pietonale, închise circula]iei, ca s` se mai
plimbe omul, s` mai respire.
În al doilea rând e prea sufocat, a[a c` a[ construi cartiere
de locuin]e, dar nu de vile, ci
accesibile, în afara Bucure[tiului, s` se mai duc` din aglomera]ia asta îngrozitoare.
Iuliana M. (22 ani, student`). Transportul e o nenorocire. E f`r` cap [i f`r` coad`,
nu acoper` nevoile noastre [i
nu e deloc civilizat. Eu, care

aduce ni[te nem]i, poate, sau
ni[te englezi, ceva. Ar [ti ei
mai bine ce s` fac`.

vin dintr-un ora[ mic, sunt de-a
dreptul speriat` când trebuie
s` parcurg distan]e mari. Metroul mai treag`-mearg`, dar
autobuzele sunt de groaz`. Eu
asta a[ vrea în primul rând. {i
apoi spa]iile verzi, bineîn]eles.

cula]ia. E o nebunie. Mai bine
nu î]i iei ma[in` decât s` faci
sacrificii, s`-]i iei o ma[in`
mai bun`, apoi s-o îneci în
b`l]ile astea sau s-o rupi în
dou` în gropi. {ti]i ce-a[ face
eu? Benzi speciale pentru
bicicli[ti, c` a[a e civilizat. E
mai s`n`tos s` mergi pe biciclet` [i nu e atâta poluare.

Lumini]a P. (25 ani, vânz`toare). Nu m` pricep foarte
bine, dar cred c` centrul e cât
de cât frumos, cartierele sunt
problema. Eu lucrez în centru
[i când m` duc acas`, mai ales
iarna, când se întunec` devreme, m` apuc` toate pandaliile.
E întuneric, sunt gropi, mizerie, blocurile arat` deprimant... Dar nu cred c` se poate
face mare lucru, c` doar n-o s`
demol`m cartiere întregi, ca s`
le facem mai frumoase.
Vali G. (23 ani, student). Nu
[tiu, c` nu sunt primar, dar
cred c` marea problem` e cir-
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Florin F. (21 ani, student).
Eu a[ schimba locuitorii. A[
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