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EDITORIAL
Protecþia omului
Claudiu Bran
Când CNA-ul a anun]at, \n urmq cu pu]in timp, cq
va obliga televiziunile sq nu mai facq reclamq
mincinoasq autoturismelor de lux [i sq prezinte
pre]ul corect, s-au gqsit destui „binevoitori“ care sq
se bage \n seamq [i sq \ntrebe \n gura mare ce are
CNA-ul cu reclamele. Ce mai conta cq pre]ul unei
ma[ini de 8.000 de euro urcq, dacq mai vrei sq [i
cumperi, la 11.000 – 12.000? Interesele sunt mari
\n bran[q, dovadq cq s-a reu[it sq se ob]inq, cel
pu]in pânq acum, legi preferen]iale \n ceea ce
prive[te taxele. |n schimb, Ministerul de Finan]e
considerq cq bugetul se poate cârpi introducând
a[a-numita taxq pe viciu. Punem taxe [i accize la
tutun [i alcool, reu[im sq avem cel mai mare pre]
din Europa la carburan]i, plqtim pentru mâncare [i
medicamente aproape dublu fa]q de un european
care câ[tigq de zece ori cât românul, dar pqstrqm
facilitq]i pentru produse de lux, cum ar fi
limuzinele. Probabil cq nu are nici o legqturq cu
faptul cq [i premierul face parte din breasla
importatorilor de autoturisme, dar fenomenul,
pânq una-alta, existq. Cam la fel stau lucrurile peste
tot unde se pune problema protejqrii cetq]eanului.
Dovadq stau sutele sau miile de procese pe care
cetq]enii le au chiar cu Oficiul pentru
Protec]ia Consumatorului, dupq ce la
plângerile lor s-a dat câ[tig de cauzq firmelor
producqtoare. Poli]ia, chiar dacq a preluat
sloganul american cu apqrarea [i „servirea“
cetq]eanului, se uitq strâmb la acesta,
\n momentul \n care se prezintq cu o plângere.
Cq i s-au spart ma[ina, casa, fereastra sau din]ii,
cetq]eanul cu jalba \n pro]ap reprezintq
„un caz \n plus“. Justi]ia trebuie sq fie ani buni
curatq [i purq ca o fatq mare pânq sq reu[eascq
sq [teargq din mintea românului
convingerea cq, \ntr-un proces, dreptate
are cel care are func]ie mai mare sau bani mai
mul]i. Omul de rând habar nu are
cq are drepturi [i poate cq-i mai bine a[a. Dacq to]i
ne-am cere drepturile, ]ara aceasta ar trebui sq se
schimbe. |n bine. Dar pentru unii cum e acum e cel
mai bine. {i totu[i, legea de bazq a României
rqmâne neschimbatq: ca sq ai dreptul la ceva trebuie
sq dai dreptul.
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analizq

Adrian Nãstase, un lup periculos
în blanã de oaie
Lupii \mbr`ca]i \n blan` de
oaie sau lupii pu[i paznici la oi
se pare c` au existat pe aceste
meleaguri din vremuri str`vechi, dovad` metaforele create, \n mod sigur, de c`tre omul
simplu. Tot omul din popor
spune c` animalul \[i schimb`
p`rul, dar n`ravul ba. Este [i
acesta un motiv pentru care românul are atâta \ncredere \n
clasa noastr` politic`.

Editorialul otrãvit
|ntr-un cotidian central de
mare tiraj descoperim, o dat`
pe s`pt`mân`, figura lui Adrian
N`stase. Sub fotografia respectiv`, dou` coloane \n care fostul
premier al României \[i exprim` punctele de vedere referitoare la anumite probleme ale
României, mai precis atac` actuala putere [i mai ales pe cel
care l-a \nvins f`r` drept de apel
\n cursa pentru pre[edin]ie.
Descoperim aici epitete cel pu]in surprinz`toare pentru diplomatul elegant care se pretinde a
fi N`stase: ga[c`, pervers, [mecher, arogant profesionist, grosier, [i asta nu e totul. Mai mult
decât atât, pre[edintele Camerei Deputa]ilor profit` de col]ul
de ziar pentru a arunca [opârle,
dezinform`ri [i atacuri la persoan`. Aici [i-a g`sit posibilitatea de a se lupta cu ceilal]i,
dup` ce [eful Geoan` i-a confiscat dreptul de a organiza
conferin]e de pres`.
Dovad` a modului \n care
domnul deputat \n]elege politica româneasc` este [i compara]ia pe care o face \n ultimul

dintre aceste editoriale, atunci
când vorbe[te despre „un fapt
banal“: femeile b`tute nu se
plâng [i nu se duc niciodat` la
poli]ie de ru[ine. „Suntem din
aceea[i familie, trebuie s` fim
solidari, chiar dac` eu te fug`resc \n fiecare zi cu ciomagul“,
pare a spune pervers agresorul,
este de p`rere domnul N`stase
c` se petrec lucrurile \n prostime, \ntre oamenii care nu au
zeci de case, tablouri scumpe,
colec]ii filatelice la fel de
scumpe, ma[ini, terenuri [i
conturi formidabile. Apoi se
plânge c` poporul `sta nenorocit \l consider` arogant [i \l penalizeaz` la vot.

Ca la Brãila
A[a \ntoarce foaia editorialistul câteva rânduri mai
departe. „|n nici una din inform`ri (c`tre organismele interna]ionale – n.n.), PSD nu a pus
\n discu]ie integrarea României, ci gradul de europenitate
al lui Traian B`sescu [i al acoli]ilor s`i“, zice N`stase, ad`ugând c` „[eful statului minte“
atunci când sus]ine c` PSD
[i-ar dori ca România s` rateze
integrarea, pentru ca Alian]a s`
„bifeze“ un e[ec r`sun`tor.
N`stase se face c` uit` c`
pardidul condus de domnia sa
era renumit pentru num`rul de
baroni locali, pentru pesedizarea ]`rii, pentru partidul-stat,
pentru furt [i corup]ie. Uit` c`
membri ai echipei sale au furat
fonduri europene, au luat drept
mit` sume absolut fabuloase,
ne-au f`cut de râs. Uit` c` se
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enerva pentru c` ambasadorul
Statelor Unite repeta obsedant
c` suntem o ]ar` corupt` [i nu
se face absolut nimic pentru a
se schimba lucrurile. Uit` cum
s-au f`cut privatiz`rile, uit` ce a
vândut [i pe câ]i bani. Uit` c` a
f`cut avere pentru câteva genera]ii, \n doar câ]iva ani. Uit`
totul [i \ncearc` s` ne conving`
c` totul era \n regul` pân` s`
plece PSD-ul de la putere, c`
Uniunea European` ne a[tepta
cu bra]ele deschise [i nu mai
putea de dorul nostru, c` partidul s`u se bucur` grozav dac`
România intr` \n UE sub guvernarea altora.

Realizãrili tovarãºilor
|n acela[i editorial, domnul N`stase vine cu o a[a-zis`
list` \n oglind`: „Pun în pericol
integrarea european` cei care
au terminat la timp negocierile
sau cei care acuz` liderii europeni c` fac trafic cu copii sau c`
vin la Bucure[ti «s`-[i ia tainul»? Cei care au demarat, în
sfâr[it, construc]ia de autostr`zi
sau cei care au oprit-o iar`[i?
Cei care au asigurat independen]a magistra]ilor sau cei care
vor s`-i numeasc` din nou dup`
criterii politice? Cei care au
dezvoltat o diploma]ie legat`
de marile capitale europene sau
cei care vor s` deschid` pentru
delfini [i meduze în Marea
Neagr`? Cei care au asigurat
prieteni adev`ra]i României sau
cel care o îndeamn` «s` intre cu
arogan]` în Europa»?“ P`i
bine, domnu’, despre traficul
cu copii a scris toat` presa lumii
[i [tim [i noi cam cine se ocupa,
despre autostr`zi [i licita]ii am
mai auzit câte ceva, la ambasadorul american v` r`]oia]i de
câte ori v` tr`gea de urechi, iar
despre adev`ra]ii prieteni [tiu
doar prietenii. Prietenii [tiu de
ce, vorba aia, m`i drag`!

La ouã
N`stase dixit: „Mi se repro[eaz` o anumit` capacitate
de premoni]ie. Mai încerc o
dat`: s-ar putea ca anumite domenii cu privire la care existau
îngrijor`ri serioase s` nu fie incluse în Raportul de ]ar` din 25
octombrie, ci s` fie specificate
într-o scrisoare de avertizare,
transmis` la Bucure[ti imediat
dup` publicarea Raportului!“

De unde [ti]i, domnu’ N`stase?
S` \ncerc`m s` r`spundem noi
la \ntrebarea aceasta? Poate o
vom face. Pân` la urm`, de ce a
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dezvqluiri

Generalul Toma Zaharia a vrut sã
împroprietãreascã o firmã privatã
cu graniþele României
Un comunicat destul de
sec al MAI a informat opinia
public` c` o comisie a respectivului minister a început negocierea contractului cu firma
EADS, pentru realizarea sistemului integrat de securizare a
frontierelor. În timpul campaniei electorale din 2004,
alian]a DA a promis c` în cazul
în care va câ[tiga alegerile va
anula acest contract, care de altfel se afl` [i în aten]ia Uniunii
Europene. Amintim cititorilor
c` valoarea contractului pentru
securizarea frontierelor României încheiat de Guvernul N`stase dep`[e[te 650 de milioane
de euro, fiind realizat cu fonduri ale UE.

De la stat,
la „cineva”
Contractul cu concernul
franco-germano-spaniol EADS
a fost încheiat de MAI sub conducerea fostului ministru de
Interne Marian S`niu]` în condi]ii pu]in cunoscute, ajungându-se la suprapuneri cu alte
programe PHARE, destinate
tot unor sisteme de supraveghere electronic` [i care puteau fi
folosite inclusiv pentru securizarea frontierei.
Contractul cu EADS a fost
semnat în vara lui 2004, în
urma vizitei cancelarului german Gerhard Schröder la Bucure[ti. S` revenim îns` la proiectul de securizare a frontierelor terestre, maritime [i aeriene
ale României. Pe scurt, aplicarea acestui proiect presupune
sisteme de comunica]ii de înalt` tehnicitate prin satelit, sisteme de vizualizare-urm`rire pe
timp de noapte [i supraveghere
aerian` proprie MAI.
Prin încredin]area contractului unei singure firme, chiar
dac` este vorba de o societate
multina]ional` (EADS), în mod
practic întreaga ap`rare a frontierei trece din mâna statului în
mâna unei entit`]i particulare.
Din câte cunoa[tem, cel pu]in
pân` în prezent statul român nu
[i-a delegat atribu]iunile specifice nici unei societ`]i comerciale. F`r` a face procese de
inten]ie nim`nui, nu putem s`
nu remarc`m c` aplicarea proiectului de securizare a frontierelor a fost gestionat` din partea MAI de o Unitate de Management a Proiectului condus` de discutatul [i dis-

cutabilul fost ministru de stat,
chestor-[ef Toma Zaharia, supranumit de o parte a presei
„generalul heroin`“.

O licitaþie cu cântec ºi
cu jucãtori de valoare
De altfel, dup` cum demonstreaz` facsimilul publicat
în aceast` pagin`, domnul
chestor-[ef Toma Zaharia îl sf`tuia pe un om de afaceri, care se
adresase fostului prim-ministru
Adrian N`stase în leg`tur` cu
proiectul EADS, s` se adreseze
domnului Hans-Joachim Niessner, director al departamentului EADS „Securitatea Frontierei – Siguran]` Public`“.
Suntem curio[i dac` în
timpul mandatului s`u dl Adrian N`stase [i-a delegat atribu]iunile de prim-ministru, prin
intermediul chestorului Zaharia
(cons`teanul s`u), unui cet`]ean str`in, director al unei societ`]i comerciale multina]ionale. Serviciile secrete din mai
multe ]`ri, inclusiv din România, au relevat faptul c` din ce
în ce mai mult societ`]ile multina]ionale încearc`, [i în unele
cazuri reu[esc, s`-[i subordoneze politica unor state, care continu` oficial s` se intituleze independente [i suverane.
Se pare c` în sprijinul
EADS s-au implicat [i dou`
grupuri financiare deosebit de
importante. Este vorba de b`ncile Societe Generale [i Credit
Lyonnais, care ar fi garantat
proiectul de securizare cu suma de 400 de milioane de euro.
Pentru câ[tigarea suspect` a licita]iei privind securizarea
frontierelor României, dar [i
pentru alte fapte de acest gen,
grupul EADS [i societatea Siemens, care se afl` în spatele
s`u, au fost puse sub supravegherea Comisiei Europene.

EADS, Eurocopter
ºi un gust amar.
De corupþie
Una dintre componentele
sistemului de securizare al
frontierei este supravegherea
aerian`. În acest context s-a dispus ca Ministerul Administra]iei [i Internelor s` se doteze cu
o flotil` de o sut` de noi elicoptere, în valoare de 165 de
milioane de euro.
În fapt, cel pu]in pân` la
schimbarea de putere în urma
alegerilor din 2004, exista o

singur` firm` care urma s`
câ[tige licita]ia – Eurocopter.
Teoretic, de[i urma s` se confrunte cu un gigant al firmelor
constructoare de elicoptere, Sikorsky, o eventual` asociere
dintre Eurocopter [i IAR nu
putea fi decât benefic`.
Eurocopter apar]ine îns`
gigantului EADS. Cu aceast`
dezv`luire, cercul se închide.
EADS-ul devine st`pânul întregului sistem de securitate al
frontierelor României. Nu ne-

gocierea contractului cu EADS
ar fi trebuit s` fie preocuparea
ministrului Blaga, ci rezilierea
acestuia [i anun]area unei noi
licita]ii transparente [i f`r`
clauze confiden]iale.
În condi]iile în care ministrul Finan]elor nu [tie ce s`
mai n`scoceasc` pentru completarea bugetului, faptul c`
noua conducere a MAI nu reziliaz` contractul cu EADS las`
un gust amar. De corup]ie.
George Dora
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infrac]iuni

Escrocheriile comerciale
Lumea afacerilor, zguduitq de ]eparii care lucreazq cu documente oficiale
renun]at la proiect. Totul, din
cauza unui contract ferm \ntre
\ntreprindere [i compania din
str`in`tate, privind termenele
de predare a proiectului \n form` final`.

Servicii secrete

Dup` 1989, românii [i-au
recâ[tigat dreptul la proprietate,
la libertate [i la propria afacere.
|n primii ani, titulatura de „patron“ era privit` \nc` ciudat. Patronul era privit ba cu admira]ie, ba cu ur` sau invidie, \n
func]ie de ce \n]elegea fiecare
din modul de via]` capitalist.
Anii au trecut, num`rul oamenilor de afaceri români a crescut. Nu este de mirare c` infrac]iunile din domeniul economic
s-au \nmul]it [i ele, chiar dac`
legile sunt din ce \n ce mai aspre. Pe de o parte, oamenii de
afaceri \ncearc` s`-[i sporeasc`
capitalul, utilizând, de multe
ori, mijloace necinstite, iar pe
de alta, escrocii \ncearc` [i ei s`
câ[tige un ban nemuncit, propunând afaceri inexistente.
Mijloacele prin care se d` lupta
\n lumea banilor sunt extrem de
variate, dar ne vom opri doar la
cele mai importante.

Metoda brutalã
O serie de directori, contabili-[efi sau alte persoane
care ocupau posturi-cheie \n
conducerea unor societ`]i cu
putere financiar` mare au disp`rut cu sume mari de bani sau
au fost nevoi]i s` recunoasc`
faptul c` aceste sume s-au evaporat, pur [i simplu. Chiar dac`
pare greu de crezut, exist` organiza]ii criminale care tr`iesc
doar din ace[ti bani. Sunt vizate
persoane respectabile, care lucreaz` legal [i sunt respectate \n
mediul de afaceri \n care \[i
desf`[oar` activitatea. De regu-

l`, acestei persoane i se propune o afacere care are toate semnele unei tranzac]ii legale [i
cinstite. Pentru bunul mers al
afacerii, i se cere ca banii necesari s` fie strân[i \n contul firmei pe care o conduce, pentru
ca totul s` se desf`[oare cinstit,
rapid [i transparent. Dup` ce totul este pus la punct, organiza]ia \l oblig`, pur [i simplu, pe
omul de afaceri s` transfere banii \ntr-un alt cont, realizând
chiar [i un contract care face
imposibil` recuperarea lor ulterioar`, \n justi]ie. Metoda are o
simplitate dezarmant`, frizeaz`
ridicolul, dar num`rul cazurilor
\nregistrate \i demonstreaz` eficacitatea.

Folosirea unor
instrumente de
platã fãrã acoperire
în bancã
|n[el`ciunile cu file CEC
f`r` acoperire \n contul bancar
continu` s` fie „la mod`“. Pe
de o parte \ncrederea, pe de alt`
parte dorin]a de a \ncheia afacerile rapid fac pe mul]i patroni s`
cad` victime celor care achizi]ioneaz` marf` pe care apoi
nu o mai pl`tesc. Când furnizorii \ncearc` s` ridice banii din
banc`, au surpriza s` le fie refuzate cererile, pe motiv c` nu
exist` disponibilitate \n conturile bancare invocate. Aceast`
metod`, a biletelor la ordin f`r`
acoperire, este cea mai grav`
infrac]iune economic` \n mediul de afaceri din spa]iul UE [i
SUA. Cu o justi]ie care face ca

un proces s` dureze ani de zile,
iar verdictul dat dup` aceast`
perioad` s` sune ridicol, cu pedepse care se reduc pe zi ce trece, pentru bun` purtare sau
pentru probleme medicale ap`rute din senin, România se confrunt` \nc` cu un num`r enorm
de asemenea infrac]iuni.

Finanþarea bãncilor
din strãinãtate
Destul de des, escrocheriile
\n afaceri sunt comise de c`tre
escrocii din vest. De exemplu,
\ntreprinderii i se propune de
c`tre o banc` din vest, sub garan]ia activelor sale, s` beneficieze de fonduri ieftine. |n[el`ciunea se deruleaz` destul de
profesional, cu schimb de faxuri, \n[tiin]`ri prin re]eaua bancar` „SWIFT“, deplas`ri \n str`in`tate pentru semnarea contractului. Dup` perfectarea tuturor documentelor, reprezentantul companiei din str`in`tate
propune achitarea cheltuielilor
pentru efectuarea tranzac]iei,
\ntre 2 [i 5 la sut` din valoarea
creditului. Dup` aceasta, reprezentantul dispare. |n momentul
când este tras` la r`spundere
banca, reprezentan]ii s`i vor r`spunde c` nu au nici un angajat
cu numele respectiv. Prinde orbul, scoate-i ochii.
O variant` a acestei metode const` \n propunerea de afaceri a unei companii financiare
din str`in`tate. Reprezentan]ii
acestei companii vin cu „pontul“: anumite programe finan]ate de b`nci de renume din Occi-

dent. Românul, \nv`]at \n ultimii ani cu tot felul de programe
finan]ate de diferite organiza]ii
[i institu]ii europene sau americane, pune imediat „botul“. Se
depune o garan]ie bancar`, care
se \nvârte, de obicei, \n jurul sumei de 20.000 de dolari americani. Compania financiar` se
oblig` s` realizeze operativ un
proiect de program conform
standardelor vestice, \n schimbul unei sume consistente, de
zeci de mii de dolari. Doar c`
finalizarea proiectului treneaz`,
perioada de valabilitate a garan]iei expir`, al]i bani, alt` distrac]ie, [i tot a[a. Sunt cunoscute cazuri când companiile au
pierdut sute de mii de dolari, f`r` s` primeasc` nimic \n
schimb. |n cele din urm`, au

Din nou incredibil, din
nou adev`rat. La câ]iva oameni
de afaceri puternici s-au prezentat persoane care sus]ineau
c` sunt fo[ti lucr`tori ai serviciilor secrete [i care lucreaz` \n
prezent pentru fondul de stat
american, ce supravegheaz` tip`rirea dolarilor. Propunerea
era urm`toarea: deschide]i un
cont [i depune]i \n el o sum`,
care, de regul`, se apropia de
un milion de dolari. Dup` [ase
luni sau un an, ve]i primi dublu.
Exista [i o explica]ie la acest
fenomen: fondul de stat american este foarte interesat \n \nghe]area unor sume enorme,
pentru ca dolarii s` fie sco[i din
circula]ie. {i, bine\n]eles, prezentau un contract, care p`rea
\n regul`, [i documente speciale destul de greu de verificat.
Problema a fost c` aceste contracte con]ineau o clauz` foarte
abil camuflat`, care permiteau
unei ter]e persoane s` ridice
banii. Simplu [i eficient.

Frate, frate,
dar brânza-i pe bani
Dou` firme desf`[oar` o
activitate \n comun. Una dintre
ele se oblig` s` pun` la dispozi]ie banii, iar cealalt` s` efectueze afacerile comerciale [i s`
ob]in` venit. Venitul ob]inut,
dup` deducerea cheltuielilor,
va fi \mp`r]it egal ambelor
p`r]i. Afacerea s-a efectuat, s-a
ob]inut venit, \ns` partea care a
efectuat-o declar` cheltuieli
care s-au dovedit a fi mult mai
mari decât cele planificate. Partea care a pus la dispozi]ie banii
\n]elege c` partenerul a m`rit

cheltuielile (prin intermediarii
cointeresa]i), \ns` nu poate demonstra nimic.
|ntre parteneri se \ntâmpl`
[i alte lucruri de acest gen. Astfel, furnizorul expediaz` marfa
pân` la frontier`, iar acolo cump`r`torul \nainteaz` preten]ii
fa]` de calitatea m`rfurilor, invocând penalit`]i enorme sau
refuzând s` o mai preia. Furnizorul, pentru a evita cheltuielile
neprev`zute, cade de acord cu
noile condi]ii \naintate de cump`r`tor. Alteori, intr` \n joc [i
compania de transport, care
amenin]` cu desc`rcarea m`rfii
pe câmp, dac` nu mai este preluat` de c`tre cump`r`tor, sau
cere sume enorme pentru a o
aduce \napoi. |n aceste condi]ii,
pre]ul ajunge extrem de mic,
furnizorul ajungând nu doar s`
nu ob]in` nici un fel de profit,
dar [i ie[ind \n pierdere.

Furtul de informaþii
{i dac` tot am intrat \n secolul vitezei [i al tehnologiei,
nu putem omite furtul realizat
din fa]a calculatorului. Orice
companie este conectat` la Internet, iar securitatea datelor nu
este niciodat` absolut`. S` nu
mai spunem c` nici angaja]ii nu
realizeaz` cât de mult r`u pot
provoca dac` nu sunt aten]i cu
informa]iile sensibile care apar]in firmei. De multe ori, un
hacker care lucreaz` pentru o
firm` \i poate aduce mai mult
profit decât o armat` de angaja]i „conven]ionali“. Informa]iile comerciale, de genul listelor de produse, de pre]uri, de
clien]i, de furnizori, al metodelor de promovare a produselor
sau al studiilor de marketing
sunt cele mai „vânate“. Acestora li se adaug` tehnologiile de
fabrica]ie, metodele de instruire
a personalului, know-how-ul [i
inven]iile \n curs de patentare.
CLAUDIU BRAN
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB (V)
Dintre ]`rile socialiste, nu
numai România a fost în aten]ia
spionajului sovietic. Tentativa
lui Dubcek de a reforma socialismul în Cehoslovacia, care a
r`mas în istorie drept „prim`vara de la Praga“, l-a determinat pe Andropov, directorul
KGB, ca în martie 1968 s` declan[eze opera]iunea „Progres“, prin care agen]i ai serviciilor secrete sovietice au fost
trimi[i în Cehoslovacia [i România sub legenda unor cet`]eni ai unor state occidentale.
Scopul aceste misiuni era pe de
o parte de a testa opinia public`
vizavi de schimb`rile din Cehoslovacia, dar [i de a ini]ia
opera]iuni diversioniste din
care s` rezulte c` atât Praga, cât
[i Bucure[tiul se preg`teau s`
treac` de partea Occidentului.

RS România“. Conform acestui
document, KGB-ul [i GRU-ul
erau interesate de a cunoa[te poten]ialul de lupt` al armatei [i
preg`tirile Marelui Stat Major
pentru ca în cazul unei ocup`ri a
României s` se declan[eze lupta
de rezisten]`. Dup` ocuparea

Trupele sovietice, ungare [i poloneze
urmau sq invadeze România la 22 noiembrie 1968,
ora 4 diminea]a
Cehoslovaciei, securitatea a preg`tit o re]ea de case conspirative
în ora[ele [i centrele rurale importante, care au fost amenajate
ca puncte de comand` pentru o
eventual` lupt` de rezisten]` în
cazul unui atac al celorlalte ]`ri
socialiste împotriva României.
În aceast` perioad` au fost
recruta]i în cel mai des`vâr[it

KGB-ul [i GRU-ul erau interesate de a cunoa[te
poten]ialul de luptq al armatei [i pregqtirile Marelui
Stat Major pentru ca în cazul unei ocupqri
a României sq se declan[eze lupta de rezisten]q
Desf`[urând un complex
de m`suri active (dezinformare), KGB-ul a f`cut posibil ca
în ziarul „Pravda“ s` apar`, în
iulie 1968, un articol privind un
a[a-zis plan al CIA, de sabotaj
al ]`rilor socialiste, ca preludiu
al eliber`rii Cehoslovaciei [i
Germaniei de Est.
La începutul lui august
1968, pe baza materialelor UM
0920/A (viitoare UM0110),
conducerea Securit`]ii a întocmit Nota cu nr. 00148 privind
„ac]iunile ostile întreprinse de
autorit`]ile sovietice împotriva

se, trupele sovietice, ungare [i
poloneze urmau s` invadeze
România la 22 noiembrie 1968,
ora 4 diminea]a. Ministrul de
Externe britanic a trimis la 21
noiembrie, la Bucure[ti, o telegram` confiden]ial` din care
rezulta c` efectivul trupelor de

secret colaboratori care în cazul
ocupa]iei sovietice urmau s`
devin` agen]i dubli, prin afi[area unei atitudini favorabile politicii Kremlinului.
De[i dup` revolu]ia din
decembrie 1989 s-a lansat teza
conform c`reia atitudinea antisovietic` ar fi un bluff, cel pu]in
pentru perioada la care ne raport`m aceasta a fost un lucru
real. În ceea ce prive[te pericolul ocup`rii sovietice a României, arhivele serviciilor secrete
britanice [i olandeze sunt concludente. Conform acestor sur-

invazie va fi în jurul a 150.000
de militari.
Sovieticii se bazau pe o
puternic` agentur` în conducerea armatei române. În 1968,
generalul Ion {erb ocupa func]ia de comandant al Armatei a
2-a Bucure[ti.

Brejnev a intervenit personal la Ceau[escu
în favoarea lui {erb, astfel încât acesta a fost acuzat
doar de neglijen]q în serviciu, [i nu de trqdare prin
transmiterea de secrete
În zilele urm`toare ocup`rii Cehoslovaciei, agen]ii contrainforma]iei militare l-au surprins neexecutând ordinele ministrului Ap`r`rii Na]ionale. De
asemenea, {erb a avut contacte
cu agen]i sovietici, ocazie cu
care se pare c` le-ar fi oferit
date [i informa]ii de interes,
cum ar fi dislocarea armatei române în Moldova, în scopul
respingerii unui atac sovietic,
înzestrarea armatei cu armament de alt tip decât al ]`rilor
din Tratatul de la Var[ovia, di-

Din datele care existau la Direc]ia a IV-a, dar [i la
UM0920/A rezultq cq {erb era sigur de invazia
sovieticq, situa]ie în care i se promisese func]ia de
ministru al Apqrqrii

ferite tematici ale aplica]iilor
militare, rela]iile militare dintre
România [i Iugoslavia. {erb a
fost pus sub urm`rire informativ` [i a fost schimbat de la conducerea Armatei a 2-a [i numit
adjunct la Comandamentul trupelor de infanterie [i tunuri, unde r`spundea doar de partea de
logistic`, neavând dreptul de a
se implica în actul de comand`
la trupele reale. Din datele care
existau la Direc]ia a IV-a, dar [i
la UM0920/A rezult` c` {erb
era sigur de invazia sovietic`,
situa]ie în care i se promisese
func]ia de ministru al Ap`r`rii.
A fost surprins de un post
fix de filaj al UM0920/Ainstalat
în fa]a ambasadei URSS, pe
când a intrat în curtea reprezen-

tan]ei diplomatice, într-un taxi.
Generalul {erb a fost recrutat de
GRU în perioada anilor ’50, pe
când se afla la studii în URSS.
Recrutarea s-a f`cut pe baz` de
material compromi]`tor, serviciile speciale sovietice cunoscând c` acesta a avut o aventur`
cu o rusoaic`, din urma c`reia a
rezultat un copil. În ]ar`, {erb
era c`s`torit [i avea doi copii,
ceea ce l-a f`cut vulnerabil la
[antaj. Ac]iunea sa în favoarea
sovieticilor a continuat [i dup`
1968, fiind arestat de-abia în
1971. Se pare c` Brejnev a intervenit personal la Ceau[escu în
favoarea lui {erb, astfel încât
acesta a fost acuzat doar de neglijen]` în serviciu, [i nu de tr`dare prin transmiterea de secrete.
Dup` revolu]ia din 1989,
{erb s-a înscris în FSN, devenind primar în comuna Malul
cu Flori, jude]ul Dâmbovi]a.
(va urma)
George Dora
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XIV)
Dup` ce [i-a stabilit categoria de persoane care s` îndeplineasc` cumulativ cele
dou` condi]ii, esen]iale pentru
un viitor spion clasic, ofi]erul
recrutor trece la faza de tatonare, mai întâi indirect`, apoi
direct`, a candidatului, urm`rind o simpl` apropiere de cunoa[tere personal`, atât din
punct de vedere fizic, dar mai
ales a tr`s`turilor de caracter, în
special a p`r]ilor slabe, a viciilor. În faza de cunoa[tere personal`, ofi]erul poate ac]iona în
mod direct sau prin al]i intermediari, care pot fi tot ofi]eri,
dar [i simpli colaboratori, care,
de cele mai multe ori, o fac în
necuno[tin]` de cauz`. În istoria muncii de spionaj, cele mai
bune rezultate în munca de
cunoa[tere a celor care urmea-

ulterior recrut`rii femeia r`mâne cureaua de transmisie între
ofi]er [i spion, prin intermediul
ei informa]iile ajungând de la
surs` la beneficiar.
În perioada de tatonare a
viitorului spion, ofi]erul î[i
preg`te[te de fapt [i legenda de
recrutare, care difer` de la individ la individ în func]ie de o
serie întreag` de factori, care
]in atât de personalitatea proprie a spionului, de genul de
informa]ii urm`rite de ofi]er,
locul de unde se vor ob]ine,
gradul [i greutatea treptelor de
acces la aceste informa]ii din
partea spionului, dar [i de
rezultatul verific`rilor întreprinse de c`tre ofi]er asupra
obiectivului din care urmeaz`
s` se ob]in` informa]iile [i asupra candidatului.

Oricare ar fi însq combina]ia de contactare,
ofi]erul se va prezenta
totdeauna sub o altq identitate
z` s` fie recruta]i ca spioni au
fost ob]inute prin intermediul
femeilor, îndeosebi prin folosirea unor femei de moravuri
u[oare, tinere, frumoase [i inteligente, dar bine instruite în
acest sens.

Apropierea nemijlocit` a
ofi]erului de viitorul spion clasic se face lent [i tot timpul legendat, adic` acoperit informativ, pe baza unor combina]ii realizate în a[a fel încât viitorul
agent s` nu cunoasc` niciodat`

Când cunoa[terea dq rezultate bune, ofi]erul î[i
folose[te metoda [i în faza de recrutare, iar ulterior
recrutqrii femeia rqmâne cureaua de transmisie între
ofi]er [i spion
Metoda a dat rezultate remarcabile în majoritatea cazurilor, dac` plec`m de la ideea
unanim recunoscut` c` acest
gen de femei au succes imediat
la orice b`rbat care r`mâne ulterior doar cu falsa impresie c`
el este de fapt cuceritorul, [i nu
invers. În plasa acestui mod de
gândire au c`zut, de-a lungul
timpurilor, mul]i b`rba]i, celebri chiar prin profesia sau pozi]ia politic`, social` sau comercial` în care s-au aflat în faza de cunoa[tere înaintea recrut`rii. De cele mai multe ori,
când cunoa[terea d` rezultate
bune, ofi]erul î[i folose[te metoda [i în faza de recrutare, iar

adev`rata identitate a acestuia
[i mai ales care este agen]ia de
spionaj care este interesat` s`
penetreze informativ obiectivul
din care el va culege informa]ii.
În func]ie de preg`tirea,
experien]a ofi]erului recrutor [i
combina]ia realizat` pentru
primele contact`ri ale viitorului
spion clasic, el se poate prezenta sub multiple identit`]i profesionale: un specialist în domeniul în care lucreaz` [i viitorul
spion, un om de afaceri, scriitor, istoric, cercet`ror, agent
fiscal, ziarist, consilier sau
func]ionar guvernamental, diplomat, detectiv particular, reporter de investiga]ii la un ziar
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sau un post de televiziune etc.
Oricare ar fi îns` combina]ia de
contactare, ofi]erul se va prezenta totdeauna sub o alt` identitate. O dat` f`cut acest prim
pas urmeaz` un al doilea, la fel
de important, dar [i de greu. Un
pas mai mult psihologic, cel al
apropierii afective.
În aceast` faz` ofi]erul
recrutor începe de fapt s`-l
recruteze deja pe viitorul spion
mai mult în orb, adic` în necuno[tin]` de cauz`. La fiecare
întâlnire îl va provoca pe acesta
s` vorbeasc` mult, s`-[i povesteasc` via]a cu lux de am`nunte, cu necazurile [i bucuriile
personale [i de familie, cu întâmpl`ri vesele [i triste, s` vorbeasc` despre el [i colegii de
munc`, despre [efi, despre ascensiunea sa profesional` cu
obstacolele [i treptele de succes, despre perspectivele de viitor, despre idealuri [i etapele de
realizare a acestora.

log provocat, în care victima s`
devin` atât de dezinvolt` încât
s` piard` controlul asupra importan]ei datelor pe care le furnizeaz` interlocutorului.
Ofi]erul recrutor [tie de la
bun început c` în via]` mai
toat` lumea minte, dar nu
oricine este crezut. Ca s` [tii s`
min]i [i frumos [i conving`tor
trebuie s` fi în primul rând inteligent, abil [i creativ [i s` construie[ti minciuna atât de bine
[i minu]ios încât s` ajungi s`
începi s` crezi pân` [i tu în ea.
Ofi]erul recrutor [tie îns` la fel
de bine c` orice minciun` din
care el î[i construie[te o combina]ie nu va rezista decât atunci
când scheletul ei va folosi un
procent suficient de mare de
adev`r, de elemente care pot fi
verificate oricând [i de oricine
[i care s` confirme tot restul
minciunii.
El mai [tie c` orice adev`r
r`mâne valabil dac` via]a sau

Ofi]erul recrutor [tie însq la fel de bine cq orice
minciunq din care el î[i construie[te o combina]ie nu
va rezista decât atunci când scheletul ei va folosi un
procent suficient de mare de adevqr
Aici, în toate aceste conversa]ii, ofi]erul va trebui s` fie
un excelent actor, cu rolul înv`]at la modul superlativ, c`ci
tot timpul va trebui s` mint`, ca
un adev`rat escroc de profesie.
Cine nu [tie s` mint` nu
poate inventa niciodat` situa]ii
[i întâmpl`ri care s` fie credibile din partea unui povestitor,
iar cine devine spion trebuie s`
înve]e la rândul lui s` mint`
permanent, s` mint` atât de
iscusit încât s` poat` fi crezut
de oricine. Numai a[a se pot
ob]ine informa]ii dintr-un dia-

faptele nu-l infirm`, la fel cum
orice minciun` construit` cu
abilitate, ca rod al unei min]i
iscusite, va fi credibil` numai
atât timp cât nimeni din categoria celor care au înghi]it-o nu o
contrazice. Pentru el minciuna
este ca un copil. Nu este suficient s`-l concepi [i s`-l na[ti.
Ce este mai greu urmeaz` dup`
na[tere, c`ci el trebuie crescut
[i educat tot a[a cum minciuna
conceput` trebuie completat` [i
dezvoltat` cu detalii care s`
poat` face fa]` oric`rei situa]ii
reale la o eventual` verificare.

În tot dialogul purtat cu
viitorul spion, ofi]erul recrutor
va trebui s` fie în acela[i timp [i
un bun psiholog [i s` urm`reasc` s` în]eleag` bine psihicul interlocutorului s`u, s`-l provoace acolo unde [tie c`-i ispite[te
personalitatea, curiozitatea în a
afla ceea ce îl intereseaz` mai
mult, înclina]iile spre partea
material` a afacerii în care urmeaz` s`-l atrag`, înclina]iile
spre aventur`, sex, jocuri de noroc, b`utur` [i droguri, dorin]a
de îmbog`]ire [i parvenitism.

mai u[or drumul c`tre momentul [i motivele recrut`rii. În
aceast` faz` ofi]erul tatoneaz`
de fapt valoarea în bani a con[tiin]ei viitorului spion, pre]ul
pentru care îl va cump`ra în
schimbul informa]iilor vândute. El pleac` de la ideea c` orice
spion clasic are un pre] de
schimb care difer` de la individ
la individ, în func]ie de toate
elementele descrise anterior.
Dintre toate acestea amintim
doar raportul dintre valoarea
moral` a spionului [i valoarea

Cu cât îl va provova mai mult cu atât îi va descoperi
mai multe vicii ascunse [i va construi mai
u[or drumul cqtre momentul [i motivele recrutqrii
Cu cât îl va provova mai mult,
cu atât îi va descoperi mai multe vicii ascunse [i va construi

informa]iilor furnizate. Pe acest
raport de baz` se va construi tot
sistemul rela]ional dintre ofi]e-

rul recrutor [i viitorul spion. Cu
cât valoarea moral` a viitorului
spion este mai redus`, cu atât
pre]ul de schimb va fi [i el mai
mic, chiar dac` uneori valoarea
informa]iilor r`mâne constant`
[i invers.

„rela]iile“ [i „prietenii“ pe care
se va l`uda c`-i are în diverse
institu]ii, firme, partide ori alte
organisme.
Promisiunile ofi]erului recrutor vor fi acoperite obligatoriu prin fapte, concretizate îndeosebi în diferite sume de bani,
care s` acopere minimumul de
nevoi materiale solicitate de
viitorul spion. Ofi]erul recrutor
va repeta „sprijinul prietenesc“ [i
„neinteresat“ de câteva ori, apoi,
ca obliga]ie „moral`“, de compensare, va începe treptat s`-i
solicite interlocutorului s`u unele informa]ii de valoare mic` despre unii colegi, [efi sau chiar
din domeniul de activitate, justificându-[i de fiecare dat` solicitarea printr-o combina]ie, de
fapt o minciun` bine regizat`,
bazat` pe „nevoile“ unui „prieten“ care, chipurile, scrie o carte
sau un ziarist care are nevoie de
date pentru un articol interesant
într-un ziar local.
Pentru ofi]erul recrutor,
justific`rile de acest gen sunt
foarte variate [i bine gândite,
c`ci fac parte din meseria lui
de baz`. Ele vin în sprijinul
nevoii de autojustificare a vii-

Promisiunile ofi]erului recrutor vor fi acoperite
obligatoriu prin fapte, concretizate îndeosebi în
diferite sume de bani, care sq acopere minimumul de
nevoi materiale solicitate de viitorul spion
La toate întâlnirile de cunoa[tere cu viitorul spion, ofi]erul recrutor va încerca s`-i
laude toate calit`]ile [i meritele
personale ale acestuia [i s` i le
recunoasc` formal, s`-i în]eleag`, chipurile, suferin]a, necazurile [i unele lipsuri materiale,
pe fondul c`rora se poate oferi
s`-l sprijine material sau prin

torului spion fa]` de propria sa
con[tiin]`, dirijat` de aceast`
dat` de mintea iscusit` a ofi]erului, devenit maestru în inducerea în eroare, practicat`
cu succes ca o adev`rat` art`
[i, de ce nu, ca mod de via]`.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (XI)
spital, pentru ni[te analize. A
stat aproximativ o s`pt`mân`“.
„{tiam asta. I-a transmis [i
«doctorului» [i ne-am bucurat
c` analizele i-au ie[it bune.
Ceva cu ficatul, splina, stomacul“. „Da, i-au ie[it bune, dar în
salonul în care a fost internat
s-a împrietenit cu asistenta care
l-a îngrijit. Ar`ta foarte bine, o
mulatr`, v`duv`. So]ul i-a murit într-un accident de circula]ie,
cu câ]iva ani în urm`“.
„Nu mi se pare nimic
anormal pân` aici. {i A007 era
singur [i putea s`-[i permit` o
scurt` aventur`. A mai avut, iar
noi am [tiut [i nu puteam s`-i
interzicem asemenea leg`turi“.
„Da, dar dup` circa o lun`
tipa [i-a pierdut apartamentul.
So]ul împrumutase ni[te bani
de la ni[te indivizi dubio[i, iar
dup` accident ea n-a mai avut
bani s` pl`teasc` datoria [i i-au
luat casa. A avut o încercare de
sinucidere iar A007 a luat-o la
el, pentru un timp, pentru c`
urma s` primeasc` o mo[tenire
din Argentina. Îi murise un
unchi [i-i l`sase acolo o ferm`,

mare. Mafio]ii au amenin]at-o
pe Katty s` pl`teasc` nu doar
valoarea drogurilor, ci [i via]a
copilului. Femeia este nevinovat` [i nu are nici bani, iar prietenul nostru e la mijloc. Cel
mai grav lucru este c` [i ea [i
fata [i A007 sunt în permanen]` supraveghea]i, iar telefonul le este ascultat, pentru a
pune mâna pe r`pitori. Când
trebuia s` te vezi cu A007 el a
avut tot timpul coad` dup` el,
dar probabil n-a mai observat.
Era poli]ia. Î]i dai sema ce s-ar
fi întâmplat s` te vezi cu el,
tocmai atunci“.
„Ai dreptate, dar cum a
fost cu accidentul petrecut la
semafor cu câteva minute înainte de a da eu semnalul c` m`
pot întâlni cu A007?“. „Eu
l-am provocat. N-am avut alt`
solu]ie. Am aranjat cu un prieten, ca s` poat` chema un
agent de poli]ie pentru a face
agita]ie. {tiam c` vei trece pe
acolo, iar prezen]a poli]iei te
va convinge c` ceva este în
neregul` [i nu vei mai folosi
semaforul“.

„{i pe el l-am vqzut. Îl preluasem de când a plecat de
acasq. N-a avut nici o «scamq pe pantaloni» la
început, dar poli]i[tii au apqrut chiar aici [i m-am
gândit cq e mai bine sq nu vq întâlni]i“

„Mi-ai f`cut o surpriz`
pl`cut`, Sandy. Cred c-ai vrut
s` m` înc`lze[ti pu]in înaintea
grindinii care urmeaz`. E[ti un
dr`gu]. Am dreptate sau m`
în[el?“. Sandy a mai sorbit o
dat` din pahar, a oftat, m-a privit câteva secunde, apoi a început s` povesteasc`: „Omul
nostru a intrat într-o belea din
care nu v`d cum o s` ias` prea
repede. Voi când a]i luat ultima
oar` leg`tura cu el?“. „Acum
dou` s`pt`mâni, când a solicitat
o întâlnire urgent`, f`r` am`nunte. Probabil urma s` mi le
comunice aici“. „Probabil c`
da, acum îns` lucrurile s-au
cam complicat. Eu am s`pat
pu]in [i cred c` sunt în m`sur`
s`-]i prezint filmul întâmpl`rilor prin care trece de câteva luni
bune“. „A fost «fotografiat» de
vreo «cooperativ`»?“. „Înc`
nu, dar beleaua în care a intrat îi
d` toate [ansele. Sigur, nu se
a[tepta, dar a[a se întâmpl`“.
„Te ascult“.

o banc` [i ni[te ma[ini. Nenorocirea i se trage îns` de la copilul tipei. Un pu[ti de vreo 17
ani. Umbla cu droguri de mai
mul]i ani. Când s-a mutat la
A007, i-a luat cu ea [i pe pu[ti
[i pe sora acestuia, ceva mai
mare, cu vreo doi ani. Pu[tiul
plasa droguri iar în urm` cu
dou` s`pt`mâni a vândut aproape 1 kg [i n-a mai restituit banii
mai sus. De atunci a disp`rut.
Poli]ia înc` îl mai caut`“.
„Cel mai grav lucru este c`
[i ea, [i fata, [i A007 sunt în
permanen]` supraveghea]i, iar
telefonul le este ascultat, pentru
a pune mâna pe r`pitori. Când
trebuia s` te vezi cu A007 el a
avut tot timpul coad` dup` el“.
„A007 [tie de treaba
asta?“ „{tie, pentru c` poli]ia a
venit la Katty s` cear` l`muriri.
Î]i dai seama c` l-au chestionat
[i pe el. Nu e bine deloc. Bine
c` nu i-au f`cut perchezi]ie. Un
prieten de-al meu e rud` cu
[eful poli]iei din districtul în
care locuie[te A007. M-am

„Pu[tiul plasa droguri iar în urmq cu douq sqptqmâni
a vândut aproape 1 kg [i n-a mai restituit banii mai
sus. De atunci a dispqrut. Poli]ia încq îl mai cautq“
Sandy [i-a aprins din nou
pipa, apoi a continuat calm,
str`duindu-se parc` s`-mi depene povestea cu cât mai multe
am`nunte, pentru a în]elege cât
mai bine toate detaliile afacerii.
„În urm` cu circa cinci
luni, A007 se internase într-un

întâlnit de curând cu el [i mi-a
spus cam tot ce [tie de caz.
Pu[tiul se pare c` a fost prins
de cei care i-au dat marfa s` o
plaseze [i-l ]in ca ostatic pân`
pun mâna pe banii încasa]i, dar
pu[tiul a ascuns banii sau i-a
cheltuit. Suma e destul de

„Ai trecut [i tu pe acolo?“
„Da, dar m-am retras. Te-am
observat [i am fost încântat
când te-am v`zut c` ai p`r`sit
zona f`r` s` ac]ionezi“. „Bine,
dar [i eu am supravegheat dup`
aceea zona [i l-am v`zut pe
A007 trecând pe lâng` semafor“. „{i pe el l-am v`zut. Îl
preluasem de când a plecat de
acas`. N-a avut nici o «scam`
pe pantaloni» la început, dar
poli]i[tii au ap`rut chiar aici [i
m-am gândit c` e mai bine s`
nu v` întâlni]i [i s`-]i dau eu
toate detaliile. Spune-mi dac`
am gre[it cu ceva?“. „Cred c`
nu, dar trebuie s` sun la «doctor» s` v`d cât pot s` mai stau
în zon`“. „M-am gândit [i la
treaba asta [i ]i-am preg`tit un
telefon mobil cu o cartel` interna]ional`. Po]i s` vorbe[ti cu
«bunica» sau «doctorul» timp
de o or`, apoi o distrugi. Pe
mine m` po]i g`si la «club», la
orice or`. Ar fi indicat s`
schimbi [i hotelul iar dac`
«doctorul» î]i mai permite
«tratamentul» mai po]i sta cam
o s`pt`mân`, [i ne vedem zilnic
s`-]i dau câte o «re]et`» pentru
«bunica»“.
Am mai comandat câte o
cafea, apoi m-am desp`r]it de
Sandy [i m-am dus direct la
hotel, mul]umindu-i în gând
pentru tot ce f`cuse pentru
mine, c`ci avea dreptate. (va
urma)
Sorin V.
Teodorescu
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investiga]ii

Falsificatorii de documente
O diplomq falsq de studii costq \ntre 500 [i 5.000 de euro [i poate fi
„emisq“ de o institu]ie de \nvq]qmânt din România, dar [i din strqinqtate
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Una dintre persoanele care au ob]inut rate
pe documente false prin Marinescu Ion

În ultimele dou` luni am
declan[at o investiga]ie privind
re]elele de falsificatori de documente din România. Datorit`
unor condi]ii obiective, am fost
nevoi]i s` ne restrângem aria
investiga]iilor la municipiul
Bucure[ti. Am constatat c` depunând un efort minim [i cheltuind o sum` moderat` putem
primi o diplom` de licen]`, un
certificat de calificare, o carte
de munc` [i, de ce nu, o carte
de identitate sau un pa[aport.

Magazinele mari
îi încurajeazã
pe escroci
De vreme ce exist` exper]i
în falsuri, trebuie s` existe [i o
pia]` bazat` pe cerere [i ofert`.
Aproape c` nu ne-a venit s`
credem, de[i sunt ceva ani de
când lucr`m în domeniul investiga]iei ziaristice. Pur [i simplu
cererea dep`[e[te oferta. Perioada de câ]iva ani caracterizat`
prin cre[terea creditelor de consum a dus la o adev`rat` explozie în ceea ce prive[te falsifica-

FALS

rea c`r]ilor de munc`. Concret,
un cet`]ean f`r` ocupa]ie, apelând la un falsificator, ob]ine o
carte de munc`, a c`rei copie o
depune la un magazin [i ob]ine
obiectul dorit (frigider, televizor, combin` muzical`, ma[in`
de sp`lat etc.). Dac` î[i pl`te[te
sau nu creditul este o alt` problem`. Oricum, marilor magazine care ofer` m`rfuri pe credit nu le convine publicitatea
negativ`, astfel încât refuz` s`
reclame astfel de cazuri [i se
transform` astfel în complici ai
escrocilor.

România exportã
insecuritate
În timpul anchetei ne-a
atras aten]ia un am`nunt. Exist`
o filier` de cet`]eni turci (noi
credem c` sunt de origine kurd`) care î[i falsific`, în Bucure[ti, acte de licen]` sau de absolvire a unor institu]ii de înv`]`mânt superior. Ne-a atras
aten]ia informa]ia c` aceste documente se autentific` în limba
turc` cu [tampila unui notar din
Ankara sau Istanbul. În aceste
cazuri, cu greu mai putem admite c` ne afl`m în fa]a unor
cazuri cu o simpl` conota]ie de
drept comun. Angrenat` în lupta antiterorist`, România nu-[i
poate permite s` exporte insecuritate, fie [i sub forma unor
documente false, care s` prezinte un terorist din PKK drept
avocat sau medic de renume.
Nu inten]ion`m s` dramatiz`m,
dar ne întreb`m câ]i fal[i absolven]i de institu]ii de înv`]`mânt
superior avem în România? {i
la ce folosesc aceste diplome,
pentru c` evident cei care le de]in nu inten]ioneaz` s` practice
nici o profesie? Noi nu am putut descoperi decât doi dintre
mae[trii falsurilor din Bucure[ti. Este adev`rat c` nu am
putut acoperi întregul câmp
infrac]ional. Ne-a atras îns`
aten]ia num`rul relativ însemnat de persoane dispuse s` ape-

leze cu nepermis` u[urin]` la
serviciile falsificatorilor de documente. Este, de asemenea,
greu de în]eles de ce falsificatorii, mul]i dintre ei posesori ai
unor impresionante caziere judiciare scap` aten]iei poli]iei.

Societãþi comerciale
pe bandã rulantã
Unul dintre falsificatorii
cunoscu]i din Bucure[ti este
Ionel Ghiban, aproximativ 5055 de ani, f`r` domiciliu stabil.
A fost condamnat pentru
falsificarea unor cecuri [i a executat 4-5 ani de închisoare. Nu
o s` v` vin` s` crede]i, dar este
student la Drept în anul doi.
Falsific` contra cost diplome
de licen]` române[ti [i turce[ti.
De asemenea, cu ajutorul unor
false [tampile notariale, autentific` diferite documente. Pre]urile variaz` de la 500 la 2.500
euro pentru o diplom` a unei
facult`]i din România [i de la
1.000 la 5.000 de euro pentru o
diplom` a unei facult`]i din
Turcia. Activitatea lui Ionel
Ghiban mai cuprinde un domeniu de interes, spunem noi poli]ienesc. Prin anun]uri la mica
publicitate se ofer` s` înfiin]eze
societ`]i comerciale. În cazul în
care g`se[te un client, pretinde
o procur` [i chiar înfiin]eaz`
respectiva societate comercial`.
Având procura semnat` de beneficiar, dup` ce înfiin]eaz` o
societate scoate facturi [i chitan]iere fiscale, pe care le
opre[te, în cea mai mare parte.
Facturile sunt originale, dar
ulterior sunt vândute (500.000
de lei vechi/factur`) unor persoane care nu au nici în clin nici
în mânec` cu respectiva societate comercial`.

Pensionari
„din vârful peniþei“
Al doilea falsificator de
anvergur` este Ion Marinescu,
60-65 de ani, f`r` domiciliu stabil. Este specializat în falsifi-
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FALS
carea c`r]ilor de munc` pentru
ob]inerea de credite de consum.
Se pare c` în anumite cazuri a reu[it s` falsifice vechimea în munc`, ceea ce a permis pensionarea unor persoane

în mod ilicit. Pentru falsificarea unei c`r]i de munc` în
scopul ob]inerii unor rate percepe de la 5.000.000 pân` la
10.000.000 lei vechi. Pentru
falsificarea vechimii în munc`

percepe de la 5.000.000 la
8.000.000 lei. Presupunem c`
poli]ia se va sesiza în urma
acestei anchete [i va întrerupe
activitatea industriei de falsuri.
George Dora
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Primarul penal ºi analfabet – Vãle Paul
Fqrq comentarii
„La capul podului am f`cut un târg al comunei Stoene[ti. Acest târg este pe un teren de 50 de ari, din care târgul
a r`mas pe 25 de ari [i 25 i-a
vândut cu numai 6 milioane [i
numai por]ile f`ceau 10 milioane, c` sunt din fier [i gardul
tot din fier [i o curte de 20 de
ari asfaltat`. Acel teren f`cea
cel pu]in 100 de milioane.“

tat’su-mare teren acolo. A f`cut
o adeverin]` prin care zice c` el
are 35 de ari în izlaz. Dup`
aceea a furat [tampila [i a modificat din 35 în 85 [i l-a vândut
unuia. Mie nu mi-a dat p`mânt
de cas`, dar la ]iganii lui care
l-au votat le-a dat, iar ]iganii au
vândut p`mântul [i au f`cut
bani. Eu am g`sit la un cet`]ean
[i am cump`rat o vatr` care

„A fqcut ni[te falsuri, punea pe secretarq sq mintq
[i ea iar dacq nu îl asculta îi spunea cq o dq afarq“
„Sunt tat` a 7 copii. Am
f`cut patru cereri pentru loc de
cas` [i nu mi s-a acordat, cic`
din lips` de teren. Dar el (primarul V`le Paul) a luat trei
locuri [i a dat [i la neamurile
lui, c` teren este. A luat ilegal [i
teren în izlaz, pentru c` el n-a
avut neam de neamul lui teren
în izlaz.
De fapt, nimeni din sat n-a
avut. A adus martor la proces
un ]uicar sclerozat [i a sc`pat.
Instan]a a fost indus` în eroare
[i be]ivanului `la i-a dat o litr`
de ]uic` ca s` spun` c` a avut

avea un titlu de proprietate din
1921. A f`cut pe dracu în patru
[i mi l-a luat. Opt ani m-a purtat prin judec`torii [i mi-a luat
terenul. A f`cut ni[te falsuri,
punea pe secretar` s` mint` [i
ea iar dac` nu îl asculta îi spunea c` o d` afar`.“

aveau p`mântul la asocia]ia
UNISEM – Caracal. Ne-a dat
câte 600 kg de grâu, conform
contractului, iar în toamn` ne-a
promis câte 800 kg. Atunci primarul a zis c` el face asocia]ie
cu un prieten al s`u – Dâboveanu – [i ne d` 1.000 kg. Toat`
lumea din sat a fost de acord. În
acel an se d`deau subven]ii de
la stat de 2.000.000 lei [i tractoare subven]ionate. Primarul [i
Dâboveanu au luat subven]iile
de sute de milioane [i le-au împ`r]it între ei, plus tractoarele
subven]ionate. Când s` ne dea
grâul ne-a dat câte 100 kg, cine
a mai apucat, cine nu, salutare.
Apoi ne-au l`sat p`mânturile
nemuncite [i muritori de foame
timp de 2 ani. Primarul Vale
[i-a luat banii [i ne-a plasat la
Dâboveanu“... „Am avut

„Primarul [i Dâboveanu au luat subven]iile de
sute de milioane [i le-au împqr]it între ei,
plus tractoarele subven]ionate. Când sq ne dea grâul
ne-a dat câte 100 kg“
„În 2003, 100 [i ceva de
familii de aici din Stoene[ti

destule probleme cu acest individ care se nume[te V`le Paul.

Când eram eu primar, V`le
Paul a venit cu influen]e de la
Consiliul Jude]ean Olt [i [i-a
angajat so]ia ca statistician` la
Prim`rie, de[i era numit altcineva, pe care a trebuit s` \l
schimb`m cu so]ia lui. Pentru
c` m-am opus, am fost schimbat pentru c` nu am f`cut jocul
fo[tilor comuni[ti. În problema
terenului din izlaz, pot s` v`
spun c` \n vremea aceea eu
eram secretar la Prim`rie [i c`
s-au aprobat 35 de ari. Între
timp, a disp`rut procesul-verbal. Am fost chemat la Procuratur` pe motiv c` a[ fi vinovat de dispari]ia procesului verbal în original. Am fost chemat
mai întâi la poli]ie, la colonelul
P`s`ric`, prieten bun cu V`le
Paul [i ne-a luat probe de scris,
mie, fostului primar Ion Marin
[i agentului agricol. S-a constatat c` nu noi eram cei care
modificaser` procesul-verbal.
S-a constatat c` procesul-verbal fusese modificat de el [i de
acoli]ii s`i (pe atunci so]ia sa
lucra în birou cu mine, dar nu i
s-a luat prob` de scris)“…

„De]in toate actele necesare dovedirii falsului, schi]e,
hotqrârea care spune clar la câ]i metri de piciorul
podului era terenul, pe ce suprafa]q era terenul, la ce
distan]q de [osea era, tot, tot“

„Pentru p`mântul din
izlaz, unde este sta]ia PECO,
avem copia procesului-verbal
nr. 1002, pentru c` originalul a
disp`rut, pentru c` era o prob`,
c` era modificat. Tat`l primarului V`le Paul s-a judecat cu
unul, Ionescu, care avea contract de concesionare pe acela[i
teren. A câ[tigat procesul datorit` falsului de pe procesulverbal, din 35 în 85 de ari.
De]in toate actele necesare dovedirii falsului, schi]e, hot`rârea care spune clar la câ]i

metri de piciorul podului era
terenul, pe ce suprafa]` era
terenul, la ce distan]` de [osea
era, tot, tot. Primarul V`le Paul
a luat teren în izlaz, pe minciuni [i nu tot terenul, ci doar
35 de ari, lâng` Peco, dar l-a
luat acoperit prin falsul pe care
l-a f`cut pe procesul-verbal.
Acum terenul i l-a donat prietenului s`u Dâboveanu, cu
care a p`c`lit oamenii satului
cu grâul [i tractoarele sub-ven]ionate.“ (va urma)
Eugen Mu[at
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Alba-neagra la judeþ
La constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, comisia
jude]ean`, pe baza propunerii
comisiei comunale, or`[ene[ti,
municipale [i în baza dispozi]iilor Legii 18/1991 a fondului
funciar, elibereaz` celui în
drept un titlu de proprietate.
Acest titlu de proprietate
are un num`r, un cod [i data eliber`rii, care nu se pot repeta.
În cuprinsul titlului de proprietate este trecut numele [i
prenumele titularului, adresa [i
suprafa]a de teren care s-a acordat în urma constituirii, sau, dup` caz, a reconstituirii dreptului
de proprietate. Pân` aici totul
este ca la carte.
Am primit la redac]ie un
set de documente care vine s`
contrazic` ceea ce am ar`tat
mai sus.

Aceeaºi Mãrie,
cu altã suprafaþã
Dou` titluri de proprietate
care au numere [i coduri identice, sunt eliberate la aceea[i
dat` (13.07.1994), au acela[i titular, dar suprafe]ele de teren
înscrise în ele sunt diferite.
Concret, ne referim la titlul de proprietate care poart`
num`rul 46845 [i codul
03013490, titular fiind Opran
Constan]a din Strada Negru
Vod` nr. 269, municipiul Cîmpulung, jude]ul Arge[.

Într-unul dintre titlurile de
proprietate, suprafa]a de teren
primit` de titular`, conform înscrisului, este de 4.525 mp iar
în altul de 6.525 mp.
Rezult` o diferen]` de
2.000 mp.
Titulara dreptului de proprietate înscris` în documentul
adus în discu]ie, Opran Constan]a, în vârst` de peste 80 de
ani la data înmân`rii titlului [i
suferind de o boal` grav`, nu ar
fi putut s` falsifice un astfel de
document.
Se pune întrebarea, cum
de exist` dou` titluri de proprietate cu num`r, cod, dat`, titular
identice, dar suprafa]a de teren
diferit`?
Dac` s-ar fi strecurat
vreo gre[eal` de redactare [i
s-ar fi eliberat un nou titlu de
proprietate, în mod normal nu
ar fi purtat acela[i num`r, cod,
dat` etc.
Cel completat gre[it ar fi
fost re]inut de comisie [i s-ar fi
eliberat alt titlu corect.

Fals grosolan
Cum lucrurile stau exact
pe dos, nu putem s` gândim decât c` s-au comis ilegalit`]i cu
aceast` ocazie. Oricine î[i arunc` privirea pe documentele cu
pricina se gânde[te la un fals
grosolan. Cine l-ar fi putut comite? Nu se [tie (dar se va afla,
în mod cert).

Se [tie îns` cine a profitat
de cei 2.000 mp care apar în
plus pe al doilea titlu de proprietate. Opran Constantin
Gheorghe, profesor doctor inginer la Institutul Politehnic
Bucure[ti.
Din suprafa]a de 6.525 mp
care apare pe al doilea titlu de
proprietate, 2.000 mp au fost
vându]i urgent. Adic` exact suprafa]a de teren în plus, fa]` de
primul titlu.
În acest fel, dl Opran
Constantin Gheorghe a r`mas
cu 4.525 mp. Suprafa]a de teren

care figureaz` în primul titlu de
proprietate.
În baza unui contract de
între]inere, Opran Constan]a,
mama domnului Opran Constantin, i-a l`sat acestuia toate
bunurile imobile, deci [i terenul
în discu]ie.

Ce fac instituþiile
statului?
Dac` s-a falsificat unul
dintre cele dou` titluri de proprietate despre care vorbim,
atunci cei 2.000 mp de teren
intravilan, vându]i în grab`, nu

pot proveni decât din proprietatea prim`riei Cîmpulung.
Dac` ar fi fost prejudiciat` o
persoan` fizic` ar fi ie[it mare
t`r`boi. Dar statul e mai îng`duitor în anumite situa]ii, nu în
toate, fire[te.
Consider`m c` ne afl`m în
prezen]a unei infrac]iuni [i
aceast` situa]ie încâlcit` nu o
pot descifra decât organele de
urm`rire penal`. Acestea ar putea scoate la iveal` [i alte ilegalit`]i prin care statul a fost prejudiciat. Noi nu facem altceva
decât s` tragem un semnal de

alarm`, pentru ca organele abilitate ale statului s` se sesizeze
din oficiu [i s` clarifice lucrurile. În acest caz faptele, în derularea lor, seam`n` leit cu infrac]iune de fals [i uz de fals.
Cine este autorul? Cine sunt
complicii? Dac` statul a fost
prejudiciat [i cu cât?
La toate aceste întreb`ri ar
trebui s` dea r`spunsuri clare
organele în drept.
A[tept`m reac]ia acestora
la semnalele presei.
Vom reveni cu noi date.
Ion Cosmulescu
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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...

Mai credem
\n soartq?
În dialogul cu tinerii din aceastq sqptqmânq,
vom rqmâne printre astre. Vom vedea dacq tinerii
no[tri moderni [i activi cred cq tot ce fac [i tot ce li
se întâmplq le-a fost scris în stele sau dacq preferq
op]iunea mai responsabilq a construirii propriului
destin.

Ilinca P. (20 ani, student`).
Da, eu cred în destin. {tiu c`
pare demodat, dar nu mi se
pare c` putem face chiar orice,
pentru c` imediat ne lovim de
ceva care ne infirm` aceast`
teorie. Începând cu unde ne
na[tem, lucrurile sunt cumva
stabilite dinainte pentru noi.
Nu m` întreba cine le stabile[te. Habar n-am. La noi se zice
c` soarta. E cam vag, dar mai
bine de atât nu [tiu cum s`
spun.

HOROSCOP

Bun` ziua, ce mai face]i,
în ce zodie sunte]i sau, mai bine
zis, „ce zodie sunte]i“? (formula prescurtat`, de larg` utilizare
[i u[or agramat` cu care încep
de multe ori conversa]iile cu
oameni pe care nu-i cunoa[tem,
dar care ne cunosc, o dat` ce le
d`m r`spunsul la aceast` întrebare). Orice r`spuns am da, interlocutorul d` din cap cu adân-

c` [i misterioas` în]elegere
(aha, asta explic` totul!) [i, spre
u[urarea noastr`, cel mai adesea spune: „Eu m` în]eleg foarte bine cu: pe[tii, berbecii, leii,
fecioarele“ sau ce zodie se întâmpl` s` spune]i c` sunte]i sau
„Mi-am dat seama imediat c`
a[a trebuie s` fie“. {i iat` cum
ghicitul în astre ajunge liant între oameni [i deschide pun]i alt-

fel greu accesibile. Fascinant
cât de fascina]i sunt oamenii de
cele trei rânduri din ziar sau de
la televizor care le prezint`
viitorul în ace[ti termeni: „Berbec: aten]ie la cheltuieli; probleme cu partenerul de cuplu;
în week-end, invita]ie la o petrecere.“ Sau „Leu: întâlnire
important` de afaceri, armonie
în via]a de familie; în week-end:
relaxare împreun` cu prietenii
[i familia.“ M` crede]i c` a[a vi
se va întâmpla? Eu am scris
prognozele astea, dup` un studiu aprofundat al h`r]ii dumneavoastr` astrale, care a durat
1,5 minute [i s-a petrecut adineauri, în timp ce-mi beam prima cafea a dimine]ii cu ochii
spre cer. {i mai pot: „Fecioar`:
probleme minore de s`n`tate;
la serviciu, posibilit`]i de promovare, dac` v` juca]i corect
[ansele; în via]a amoroas`, ies
scântei.“ Ve]i spune c` pe mine
nu m` crede]i, c`ci zic [i eu a[a,
la mi[to, pe când cei care se
ocup` cu astfel de lucruri sunt
speciali[ti. A[a e. Am cunoscut
[i eu câ]iva. Am avut, de pild`,
o coleg`, care se autointitula
„astropsiholog“ [i f`cea bani

frumo[i prin realizarea acelor
faimoase h`r]i astrale detaliate
sau cum sunte]i [i cum v` va
merge toat` via]a, în func]ie de
data [i ora exact` a na[terii,
specialitate care se mai nume[te [i, cu propriile ei cuvinte, „a
lua banii la fraieri“. „Fraierii“
nu contestau rezultatul, pentru
c` era flatant [i, în plus, ditamai
romanul-fluviu, pe capitole [i
capitola[e (deci fata muncea,
nu glum`). Desigur, muncea
prin introducerea datei [i orei
într-un mic progr`mel, care
scotea apoi destinul omului în
câteva secunde [i-l punea pe
tav` spre a fi cump`rat de posesor. {i iat` cum ajunge omul,
a[a cum viseaz` de când se [tie,
st`pân pe propriul s`u destin cu
o cheltuial` minor` [i în plus
are [i cu ce s` sparg` ghea]a
oricând se g`se[te în intimidanta situa]ie de a intra în contact
cu inaccesibilitatea aparent` a
unei persoane necunoscute.
Rentabil. Cu horoscopul înainte
deci. S` continu`m: „S`get`tor:
aceast` s`pt`mân` va fi propice
c`l`toriilor; persoanele singure
pot avea parte de întâlniri-surpriz`...“ [i a[a mai departe.

Hora]iu B. (26 ani, programator). Nu cred în astre, destin sau chestii din astea. Îns`
cred în noroc [i ghinion. O fi
tot aia? Nu cred. {i nu cred
nici c` norocul [i-l face omul
cu mâna lui. Adic` dac`,
Doamne fere[te, se nimere[te
s` cad` casa peste tine la
cutremur, se cheam` c` tu ]i-ai
f`cut cu mâna ta „norocul“
`sta? Ne conducem singuri,
dar pân` la un punct. Exist` [i
mult` întâmplare pe lumea
asta.
Ioana F. (22 ani, student`).
Eu cred c` e contraproductiv
s` crezi în destin. M` enerveaz` fatalismul `sta, care e de
fapt o manifestare de lene sau,
în cel mai bun caz, de fric`. Eu

cred în conceptele astea moderne americane, cu omul
proactiv, care ]ine h`]urile [i
are în el însu[i posibilitatea de
a face ceva pentru sine.
George T. (27 ani, profesor).
Nu prea [tiu ce s` spun. Nici,
nici. Sau [i, [i. În chestiunile
de felul `sta, nu e bine s` fii
absolutist sau s` ai prea mult
orgoliu [i s` spui c` tot ce faci
e rezultatul propriei tale voin]e. Sunt foarte multe for]e oarbe, care te fac s` apuci într-o
direc]ie sau alta, f`r` m`car s`
[tii c` e[ti ghidat de altceva.
Chiar [i în vorbire spunem
foarte des „mi s-a întâmplat“
[i chiar a[a e. Mai sunt [i lucruri care se întâmpl`, aparent
ira]ional, de nic`ieri.
Daniela I. (26 ani, economist`). Eu cred cu foarte mult` convingere c` destinul [i-l
face omul, iar chestia cu norocul e minor`. Nu putem da
vina pe ghinion dac` nu am
reu[it ce ne-am propus. Adic`
se poate, dar nu te ajut` cu
nimic. {i n-ar trebui s` accept`m o idee care nu ne ajut` cu
nimic. Chestia asta are [i un
nume: pragmatism. Da, sunt
pragmatic` [i pân` acum asta
m-a ajutat foarte mult.
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