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EDITORIAL
Axa Tãriceanu – FMI – UE
Claudiu Bran
Sondajele de opinie realizate \n ultimul timp aratq
cq premierul României este \ntr-o continuq scqdere
de popularitate. Meciurile pe care le-a avut cu
Bqsescu, dar [i vocile celorlal]i parteneri de
guvernare l-au fqcut pe premier sq creadq cq toatq
lumea are ceva de \mpqr]it cu PNL. Nimic mai fals,
dacq ]inem cont de faptul cq [i \n partidul pe care \l
conduce se aud din ce \n ce mai des [i din ce \n ce
mai puternic voci care \l contestq pe Tqriceanu.
Poate [i acesta este unul dintre motivele pentru care
ie[irile tqriceniene la rampq au cqpqtat, \n ultima
perioadq, o notq u[or falsq, u[or stridentq, ba chiar
o notq de u[oarq disperare. Ca sq fim sinceri, nu
putem uita cq Stolojan a fost trecut pe linie moartq,
nu putem sq nu ne amintim cq Mona Muscq,
ministrul liberal cel mai bine vqzut de electorat, a
ales sq-[i dea demisia din Executiv, apoi a fost datq
la o parte \n lupta pentru candidatura la pre[edin]ia
Camerei Deputa]ilor; nu putem sq nu luqm \n
considerare faptul cq premierul s-a jucat cu alegerile
anticipate, dând impresia de instabilitate, [ovqialq [i
lipsq de hotqrâre politicq. „Apreciez cq România are
economi[ti de valoare care sunt capabili sq ne ofere
solu]ii economice, fqrq sq avem nevoie de asisten]a
FMI. Sigur cq acordul cu FMI este \ntotdeauna un
lucru, sq spunem, binevenit. Dar eu cred cq
România, ca viitoare ]arq membrq a UE,
trebuie sq arate cq are capacitatea sq-[i gestioneze
[i singurq, fqrq asisten]q, problemele economice“,
a afirmat premierul, \ntr-un interviu acordat
Mediafax. Mai are importan]q faptul cq Uniunea
Europeanq ne recomandq sq \ncheiem acordul
cu FMI? Mai are, dar nu pentru premierul
Tqriceanu, care declara cu aceea[i ocazie cq
nu \[i va da demisia \n cazul \n care România
rateazq aderarea, pentru cq nu ar fi cinstit, cicq,
sq plqteascq pentru mo[tenirea primitq de la PSD.
Sub]iri argumente, dar se pare cq altele nu se
gqsesc. De altfel, asemqnqtoare cu cele aduse de
Tqriceanu pentru a justifica asasinarea
\nvq]qmântului românesc. Mai degrabq cred cq
domnul Cqlin Popescu Tqriceanu a descoperit
cât de bine este sq fii om de afaceri [i premier, \n
acela[i timp.
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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
Nati Meir, deputatul
independent ajuns
\n Parlament pe
listele PRM, român neao[ de
altfel, a ajuns la concluzia c` a
sosit timpul s` ias` la ramp`.
S`pt`mâna care abia s-a
\ncheiat a reu[it s` fac` acest
lucru de dou` ori. Prima dat`,
atunci când s-a sup`rat pe
Gigi Becali, pentru c` acesta a
declarat c` nu vinde clubul
Steaua decât unui român, ceea
ce \n mintea domnului deputat
este discriminare clar`, a[a c`
latifundiarul din Pipera trebuie
pedepsit, iar a doua oar` când
s-a strop[it la SRI pentru c`
doi fl`c`i israelieni au declarat
c` aveau leg`turi cu o

organiza]ie terorist` \n timp
ce-[i f`ceau studiile \n
România. Propunem ca
domnului Meir s`-i fie donate
10-15 cluburi de fotbal din
divizia A [i s` i se \ncredin]eze
[efia SRI, SIE, DGIPI,
Guvernului României [i
navei-[coal` „Mircea“.
Ion Iliescu, zis
„Tataie“, zis
„Bunicu]a“, zis \n
fel [i chip, a renun]at s` scrie
c`r]i despre lovitu]ia din ’89,
\n care dezv`luia adev`rul
adev`rat referitor la acele

[i ce realiz`ri a avut \n aceast`
func]ie. Nu de alta, dar n-ar
mai putea s` vorbeasc` despre
lupta anticorup]ie [i s` se dea
al doilea personaj s`rac [i
cinstit din ]ara asta.
Emil
Constantinescu a
realizat c` o
opera]ie [i o internare nu-l pot
relansa \n via]a public`
româneasc`. Probabil c`,
o dat` cu lichidele intrate \n

evenimente: era s` d`m de
dracu’, noroc cu domnia sa,
care, s`rac [i cinstit cum \l
[tim, a f`cut doar ce a fost mai
bine pentru poporul român.
De ru[i n-a auzit decât la
televizor, nici usturoi n-a
mâncat, [i tot a[a. S` nu-[i ias`
din mân`, fostul pre[edinte de
partid [i de ]ar`, fostul
prim-secretar, fostul, fostul,
a realizat c` nu suport` ideea
s` r`mân` un „fost“ [i s-a pus
pe a[ternut scrisorele de amor
c`tre actualii lideri ai ultimului
partid fondat de el. Dup` ce i-a
]inut cu sufletul la gur` vreo
s`pt`mân`, le-a trimis câte o
scrisoric` destul de cuminte, \n
care-i certa p`rinte[te. Cel
pu]in a[a au l`sat s` se
\n]eleag` andrisan]ii. Cu toate
astea, rezultatele au fost peste
a[tept`ri: oile r`t`cite au c`zut
\n genunchi [i au scâncit
poc`ite câte un „Iart`-ne, st`pâne. Te facem imediat pre[edinte fondator. E bine a[a?“.
M`i frate, ce se pricepe Bunicu]a s` le aduc` din condei...
C` tot vorbir`m de
Ion Iliescu, se pare
c` lumea politic`
dâmbovi]ean` are \n
continuare ce \nv`]a de la

marele om politic [i de stat.
Dat fiind c` se cam apropie
alegerile \n PRM, Vadim a
anun]at c` va fi singurul care
va candida la [efia partidului,

Micu]ul Titulescu,
re\ncarnat \n
persoana micu]ului
arogant Victor Ponta a f`cut un
calcul aritmetic [i i-a dat cu
plus. S-a luat dup` câteva
statistici [i a ajuns la concluzia
c` poate face ceva pentru ca
suporterii fotbalului s`-i
ciuguleasc` din palm`.
A[a c` a propus ree[alonarea
datoriilor cluburilor de fotbal.
A reu[it, \n felul `sta, ca toat`
s`pt`mâna trecut` s` fug` de la
un post de televiziune la altul
[i s`-[i propov`duiasc` ideea.
Pân` [i discursul a fost tras la

nu de alta, dar s` nu-[i
umileasc` eventualul
contracandidat, care n-ar avea
cum ob]ine mai mult de
5-10 voturi. Cu aceea[i ocazie,
a decis s` desfiin]eze [i
func]ia de vicepre[edinte.
Democra]ie, ce mama lui
proces-verbal?
Din mandatul
urm`tor, este
posibil ca UDMR
s` nu mai vrea la fel de mult
s` ajung` la guvernare.
Cu legea privind statutul

xerox. {i nu a uitat s`
aminteasc` faptul c` este
procuror [i c` a fost [eful
Corpului de Control al premierului. Din nefericire, uit`
de fiecare dat` s` aminteasc`

sânge prin tubul de perfuzie,
a ajuns acolo [i o s`mân]` de
disiden]`. Rezultatul: s-a dus
la BBC s` se plâng` c`
pre[edintele B`sescu ascult`
ce au s`-i spun` serviciile
secrete. Concluzia: „serviciile
secrete \l conduc pe B`sescu“.
A[a ceva nu se face, domnu’
B`sescu. Dac` vre]i cu
adev`rat s` afla]i ce se
\ntâmpl` \n ]ara asta de-i zice
România, dac` vre]i s` afla]i
ce se \ntâmpl` \n lume, solu]ia
este doar una [i este extrem de
simpl`: se nume[te Zoe Petre.
PC-ul lui
Voiculescu (la
partid m` refer) a
ajuns la concluzia c` ar fi
timpul s` se simt` insultat de
expresia „solu]ie imoral`“
folosit` de B`sescu mai pe la
\nceputul anului. Prin urmare,
a cerut pre[edintelui s` fie

b`rbat [i s` explice la ce
anume se referea. S`pt`mâna
viitoare se pare c` Voiculescu
\l va soma pe Antonescu s` fie
b`rbat [i s` recunoasc` ce
dorea s` spun` prin „Români,
trece]i Prutul!“. Ar cam fi
timpul. M` tot \ntreb, \n
schimb, ce o s`-l \ntrebe pe
Burebista.
T`riceanu s-a
sup`rat flea[c` pe
partenerii de
guvernare, dup` ce ace[tia din
urm` au refuzat s` aprobe
bugetul pentru \nv`]`mânt. Nu
are nici o importan]` c`
pedi[tii [i-au sacrificat un ministru pentru treaba asta, n-are
nici o importan]` c` UDMR-ul
vrea ca statul s` investeasc` \n
\nv`]`mântul de limb`
maghiar` sume exorbitante, nu
conteaz` c` degeaba trece
bugetul \n forma \n care este,
pentru c` bugetarii nu mai pot
tr`i a[a... |nv`]`mânt, s`n`tate,
servicii secrete, to]i au primit
mai pu]ini bani decât anul
trecut, când bugetul a fost
f`cut de PSD. Domnu’
premier, dac` a]i fi condus o
echip` de fotbal, galeria ar fi
scandat de câteva etape bune:
„De-mi-si-a! De-mi-si-a!“.
Aceste texte
sunt pamflete [i vor fi tratate
ca atare!
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minorit`]ilor, pe care
Guvernul T`riceanu se zbate
s-o impun`, misiunea b`ie]ilor
pare s` se apropie de sfâr[it.
Institu]ii aproape
guvernamentale, pl`tite de la
buget, zdrobirea tuturor
celorlalte organiza]ii etnice
[i posibilitatea federaliz`rii
României \ntr-un timp mai
scurt sau mai lung reprezint`
rezultate mai mult decât
mul]umitoare pentru 15 ani de
efort. Cât despre genera]iile
urm`toare de români [i
maghiari, Dumnezeu cu mila.
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dezvqluiri

În
culisele
dosarului
Bãncii
Dacia
Felix
Cine l-a sacrificat pe Sever Mure[an?

Acumularea rapid` a unor
averi uria[e în perioada 19902000 a fost posibil` datorit`
unui fenomen conex pu]in luat
în discu]ie. Ne referim la apari]ia mai multor b`nci care, în
termen de câ]iva ani, au fost
aduse în stare de faliment.
S-a aplicat o re]et` simpl`.
O publicitate agresiv`, atragerea unor investitori serio[i,
crearea de c`tre anumi]i membri ai consiliilor de conducere a
unor lan]uri de firme mai mult
decât generos creditate din
banii deponen]ilor, intrarea în
incapacitate de pl`]i [i falimentul propriu-zis.

Grupurile
de interese
În anumite cazuri s-a procedat un pic mai sofisticat. Artizanii falimentelor programate
au lansat „perdele de fum“ pentru a deruta eventualele anchete
[i pentru a le dirija pe piste false. Au fost sacrificate persoane,
de multe ori nevinovate, de obicei din rândul marilor investitori ale c`ror nume era cunoscut opiniei publice [i împotriva
c`rora s-au lansat campanii mediatice extrem de virulente.
Cazul B`ncii Dacia Felix
este relevant pentru a demonstra cum o ini]iativ` salutar`, de
la începutul anului 1991, poate
fi distrus` prin manevrele frauduloase ale unui grup de persoane interesate de îmbog`]ire
rapid` prin mijloace gangstere[ti.
Amintim c` Banca Dacia
Felix (BDF) a fost prima banc`
privat`, înfiin]at` cu capital
autohton, autorizat` s` func]ioneze în România.
Statutul BDF (articolele 8
[i 14) garanta fiec`ruia dintre

cei 30 de membri fondatori
care au participat cu o sum` de
50.000 lei (\n 1991) la capitalul
b`ncii un drept de vot egal cu al
celui mai mare ac]ionar al
b`ncii. În con]inutul acestor articole se ascunde „cheia“ necesar` pentru decriptarea falimentului BDF.

Investitor fãrã
putere
Numele cel mai des vehiculat de pres` în leg`tur` cu
dosarul BDF este cel al lui Sever Mure[an. Lui i s-au pus în
cârc`, de c`tre persoane interesate, majoritatea plasamentelor
financiare frauduloase. În realitate, la sfâr[itul anului 1991, un
grup de membri fondatori ai
BDF i-a propus lui Sever Mure[an s` intre în capitalul b`ncii
[i în Consiliul de Administra]ie,
ceea ce celebrul tenisman [i om
de afaceri a acceptat. La un moment dat (1994), Sever Mure[an, prin intermediul firmelor
sale din grupul SM a ajuns s`
de]in` 68,8% din capitalul b`ncii, f`r` a face niciodat` parte
din personalul executiv, în consecin]`, neavând putere de de-

cizie. Cifra de afaceri a grupului SM (1 miliard de dolari, în
1995) demonstra seriozitatea
principalului investitor al BDF.
Persoanele din ac]ionariat
care aveau acela[i drept de vot

cu cel al principalului investitor
au sc`pat de sub orice control,
profitând de m`sura luat` de
guvernul Stolojan, de confiscare a valutei. Societ`]ile grupului SM nu puteau face opera-

]iuni f`r` valut`, iar pl`]ile au
început s` se fac` pe conturile
de coresponden]` ale BDF din
str`in`tate. În acest mod a
ap`rut posibilitatea ca un grup
din conducerea b`ncii s` nu mai
contabilizeze o mare parte din
sumele încasate pe conturile de
coresponden]`. Aceste sume au
fost deturnate de grupul interesat fiind transferate pe alte conturi, pentru opera]iuni fictive,
pân` când li s-a pierdut urma.
Amintim c` Sever Mure[an nu avea drept de decizie [i
nu putea exercita un control
eficient.

Sima ºi politica
Grupul la care ne referim
era compus din: Ioan Sima –
pre[edintele BDF, Ion Ilie Manea – personaj cu un trecut

dubios, partener [i prieten cu
Mircea Lucescu [i cu Doru
Ioan T`r`cil` (la vremea respectiv` ministru de Interne),
Horia Hossu – vicepre[edintele b`ncii, care avea drept de
semn`tur` pe conturile din
str`in`tate ale BDF, Elena
Miff – directoarea economic`
a b`ncii, protejata generalului
Abraham (care pe vremea respectiv` lucra la Cluj).
Ioan Sima a dispus tot
felul de plasamente aberante în
sedii luxoase, ma[ini de ultimul
tip, încercând s`-[i achizi]ioneze [i un avion. Fiind vicepre[edintele PDSR-Cluj, Sima a dirijat o parte a creditelor (a[a-zis
neperformante) spre clientela
politic` a partidului de guvern`mânt. (va urma)
George Dora
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Românul s-a nãscut spion
camente, mini-radiouri sau telefoane, ba chiar [i \n piese
electronice (condensatori, de
obicei), care p`reau ca f`când
parte din componen]a ini]ial` a
aparatelor „preparate“. Pre]ul
era de 20.000 – 60.000 de lei pe
bucat`, un pre] considerat destul de accesibil.

Apar
profesioniºtii-amatori
Un electronist, colaborator
al studentului men]ionat anterior a fost semnalat cu preocup`ri de confec]ionare, de]inere [i comercializare a unor
mijloace tehnice de interceptare a comunica]iilor (microemi]`toare cu microfon mascate în diferite
obiecte

unor persoane care le-au folosit
ilegal.

Intrã în scenã
Serviciul Român
de Informaþii
Lucr`torii SRI au documentat aceste cazuri cu deosebit` aten]ie. Au fost \nregistrate
instruc]iunile pe care vânz`torii
le d`deau celor care achizi]ionau
aceste mici aparate, modul de
confec]ionare, iar cump`r`torii
au fost urm`ri]i, pentru a se afla
scopul pentru care au f`cut
achizi]ia. Majoritatea le foloseau
„dup` ureche“. De exemplu, o
tân`r` f`r` ocupa]ie, desp`r]it`
în fapt de so]ul ei, a instalat în
mod secret un microfon cump`rat de la studentul nostru
într-o vitrin` din apartamentul
socrilor, interceptând, din exterior, discu]iile confiden]iale purtate de ace[tia. Nu i-a trecut nici
o clip` prin cap c` \ncalc` legea.

Cu urechea
pe angajaþi
Patronul unei societ`]i
comerciale a pus de o structur` informativ`, prin care s`
strâng` informa]ii despre salaria]ii s`i, dar [i despre func]ionari publici sau persoane
influente. Scopul era compro-

Patronul de firm` vrea s`
afle cât mai multe despre partenerii de afaceri, dar [i despre
concuren]`, despre oameni pe
care i-ar putea folosi sau despre
proprii angaja]i. So]ul sau so]ia
vor s`-[i verifice partenerul, dar
f`r` s` apeleze la detectivii particulari. {i unii [i ceilal]i au
descoperit, \ntr-un fel sau \n altul, microfoanele miniaturizate,
camerele de luat vederi ascunse
\n obiecte inofensive sau aparatele de interceptare. {i-au procurat, \n func]ie de posibilit`]i,
câte ceva dintre aceste minuni
ale tehnicii. Unii au aflat c` este
ilegal ceea ce fac abia când i-a
c`lcat SRI-ul. Au ajuns, \n cele
din urm`, pe mâna Parchetului.

Mica publicitate
1997. Un student a confec]ionat [i comercializat peste 5.000
de mijloace tehnice de interceptare destinate culegerii ilegale de informa]ii. Pentru a se
face cunoscut, acesta a difuzat
sistematic în presa publicitar`
anun]uri ca: „Microfoane cu
emi]`tor pentru spionaj, pe 105
MHz FM, 8.900 lei/buc.“, „Microfoane cu emi]`tor (miniatur`) pe 105 MHz, pentru ascultat
linie telefonic`“, „Microemi]`toare pentru ascultare la distan]` (în pixuri, în telefoane)“,
„Microemi]`toare pentru ascultare la distan]`, aparate pentru

ascultare – supravegheat o linie
telefonic`“, „Vând microemi]`toare pentru ascultare de la distan]` [i spionaj, ascunse în pixuri, telecomenzi sau orice alt`
op]iune“ etc. Era doar o modalitate a unui student de a face
rost de un ban \n plus. Rezultatele ideii l-au l`sat [i pe el
„masc`“. Peste 4.000 de persoane l-au contactat, exprimându-[i interesul pentru a cump`ra mijloace tehnice de interceptare.

Mica afacere
s-a dezvoltat rapid
Un post de televiziune a
difuzat în emisiunea de [tiri de
la ora de audien]` maxim` un
reportaj realizat la domiciliul
studentului. Realizatorii i-au
l`udat [i mediatizat priceperea
[i inventivitatea. Publicitatea
i-a facilitat studentului intrarea
în contact cu persoane interesate, drept pentru care acesta
[i-a diversificat gama de produse, modalit`]ile de mascare,
cât [i aria de folosire a dispozitivelor confec]ionate, adaptându-le [i pentru interceptarea
convorbirilor telefonice.

Pixul se aude la radio
Practic, sistemul cel mai
vândut era format dintr-un microfon-miniatur`, alimentat de
la o baterie de ceas, care trans-

mitea
la câteva
zeci sau
sute de metri,
iar semnalul
era recep]ionat cu orice fel
de radio, \n
banda FM. |n
func]ie de comanda clientului
[i de inspira]ia
de moment,
aceste microfoane
erau montate \n
pixuri,
cutii
d e
medi-

sau
microemi]`toare
destinate intercept`rii [ i
transmiterii la
distan]` a convorbirilor telefonice). Fiind radioamator
autorizat, acesta a construit,
experimentat [i folosit mijloace
tehnice de emisie-recep]ie pe
frecven]e alocate institu]iilor
guvernamentale.
Un fost ofi]er a confec]ionat mijloace tehnice de interceptare [i le-a comercializat

miterea [i [antajul.
El a cump`rat, de
la mai multe persoane,
circa 50 de mijloace tehnice
destinate intercept`rii discu]iilor ambientale [i convorbirilor telefonice, pe care le-a
folosit ilegal. Patronul a contactat [i doi fo[ti ofi]eri de informa]ii, c`rora le-a propus s`
constituie un compartiment
specializat de exploatare, analiz` [i sintez` a informa]iilor
ob]inute prin mijloacele tehnice
de interceptare din dotarea firmei. Activit`]ile ilegale men]ionate au fost documentate, sesizate Parchetului [i stopate.
Este doar \nceputul folosirii mijloacelor neconven]ionale de interceptare \n România. Posibilit`]ile au crescut, \ntre timp. Noi cazuri documentate de SRI, \n episodul
urm`tor.
Claudiu BRAN
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB
UM 0110 nu s-a confruntat cu spionajul sovietic sau cu
cel al celorlalte ]`ri din Tratatul
de la Var[ovia doar pe domeniul militar [i politic.
Dup` deschiderea c`tre
SUA [i Occident, operat` de
tripleta Gheorghiu-Dej, Ion
Gheorghe Maurer [i Emil Bodn`ra[, în aprilie 1964, în aten]ia
spionajului sovietic au intrat
rela]iile economice dintre România [i ]`rile din Europa de
Vest. Procesul de industrializare din anii ’60, bazat în special pe rela]iile Fran]a, RF Germania, Austria, coroborat cu refuzul Bucure[tiului de a adera
la un proiect de regionalizare al
blocului comunist (planul Valev), au exasperat Kremlinul [i,
evident, conducerea KGB. Nu
exist` probe certe, dar sunt suficiente indicii, care coroborate,
duc la concluzia c` moartea lui
Gheorghiu-Dej a fost de fapt o
crim`, s`vâr[it` de spionajul
sovietic, prin iradiere, cu ocazia
unei conferin]e a liderilor din
Tratatul de la Var[ovia. Asupra
acestui subiect vom reveni pe
larg în num`rul viitor al s`pt`mânalului nostru.

În anii 1969 -1970, ofi]erii
[i agen]ii spionajului sovietic,
specializat pe domeniul economic, ac]ionau sub sigla Comitetului de Stat pentru Rela]ii Economice (GKS), subordonat
Consiliului de Mini[tri al
URSS. În perioada respectiv`,
KGB-ul era interesat s` vând`
p`r]ii române un dispozitiv

În astfel de condi]ii au intrat imediat pe fir agen]ii
spionajului sovietic. Principalii actori au fost Mihail
Vlasov – adjunctul directorului GKS [i inginerul
sovietic Alexandru Vorobiov
Revenind la spionajul
sovietic în România, trebuie
remarcat c` acesta a avut o puternic` latur` economic`. Vom
relata un caz, rezolvat de unitatea special` anti-KGB, pe
când mai purta num`rul de cod
0920/A.

complex de ac]ionare a ecluzei
de la Hidrocentrala Por]ile de
Fier, asigurând instalarea [i
service-ul agregatelor. Speciali[tii români au constatat, în
urma unor probe tehnologice,
c` dispozitivul este prea pu]in
performant, fapt pentru care au

apelat la firma austriac` „Mobey“ pentru achizi]ionarea unei
instala]ii similare, dar mult mai
competitiv`. Contractul semnat
între partea român` [i cea austriac` prevedea o clauz` separat`, privind p`strarea secret` a
datelor tehnice de fabrica]ie. În
astfel de condi]ii au intrat imediat pe fir agen]ii spionajului
sovietic. Principalii actori au
fost Mihail Vlasov – adjunctul
directorului GKS [i inginerul
sovietic Alexandru Vorobiov.
Amândoi figurau în eviden]ele
UM 0920/A drept ofi]eri ai spionajului sovietic.

care fusese atras la colaborare
de c`tre KGB \n timpul facult`]ii, pe care o absolvise la
Moscova. Inginerul era un remarcabil specialist în hidrotehnic` (unde am mai auzit noi de
lucrul `sta?), adept al interna]ionalismului proletar, care a
fost recrutat pe baz` de considerente ideologice (poate îi era
team` ca noua conducere a
PCR de la Bucure[ti s` nu fac`
de râs principiile nobile ale comunismului).
Revenind la lucrurile serioase, men]ion`m c` specialistul era atent monitorizat de ofi]erii de la UM 0920/A. Monitorizarea informativ` a stabilit
c` cei trei se întâlneau respectând regulile conspirativ`]ii, iar

Monitorizarea informativq a stabilit cq cei trei se
întâlneau respectând regulile conspirativq]ii, iar scopul lor era ca documenta]ia tehnicq sq fie fotocopiatq
Ace[tia au recrutat sau
reactivat pe un inginer român,

scopul lor era ca documenta]ia
tehnic` a instala]iei de ecluzare

apar]inând firmei austriece s`
fie fotocopiat`.
Documenta]ia era p`strat`
în biroul de documente secrete,
unde, prin atribu]iile de serviciu, inginerul român (agent al
KGB), avea acces nelimitat.

(VIII)

toamna anului 1970, inginerul
român, înso]it de Vorobiv au
p`truns în biroul unde se afla
documenta]ia tehnic`, pe care
au fotocopiat-o, numai c` întreaga opera]iune a fost înregistrat` de aparatele de fotogra-

S-a ordonat sq nu se ia nici un fel de mqsuri
de ordin penal, pentru a nu se deteriora [i mai mult
rela]ia României cu URSS
Prin infiltrarea anturajelor
celor doi speciali[ti sovietici [i
a inginerului român, prin implantarea unor emi]`toare, prin
interceptarea convorbirilor telefonice, lucr`torii UM 0920/A
au ajuns la concluzia c`, la o
anumit` dat`, spionii sovietici
vor efectua o p`trundere în Biroul de documente secrete [i
vor fotografia proiectul instala]iei de ecluzare.
În acest context s-a pus la
punct un sistem de fotografiere
automat` [i de înregistrare
audio a biroului respectiv. În

fiat instalate de ofi]erii UM
0920/A. Raportând Centralei
opera]iunea executat`, ofi]erii
de contraspionaj aveau s` fie
dezam`gi]i. S-a ordonat s` nu
se ia nici un fel de m`suri de
ordin penal, pentru a nu se deteriora [i mai mult rela]ia României cu URSS.
De ce Dumnezeu o fi afirmat un alt inginer cu studii în
URSS, Ion Iliescu, c` înc` din
1972 „a fost interceptat cu
microfoanele tip UM 0920/A“?
(va urma)
George Dora
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XVII)
– Riscul informativ –
(continuare)
Izvorul informativ al
ofi]erului care dirija întreaga
re]ea putea putea fi îns` „otr`vit“ sau contaminat doar, iar
ofi]erul cuno[tea de la început
acest risc. Era, de fapt, cel mai
mare risc pe care el îl putea juca
în mod con[tient. Ofi]erul care
preg`te[te, coordoneaz` [i conduce din umbr` o re]ea informativ` [tie [i cunoa[te de la primele forme [i primii pa[i ai
muncii informative cu viitorii
s`i agen]i c` riscul „otr`virii“
sau contamin`rii propriei re]ele, sau doar a unei p`r]i a re]elei, este cel mai periculos.
Acesta este îns` riscul care îl
poate afecta direct pe el iar de
la el în sus devine [i mai periculos, c`ci „otrava“ poate afecta
întreaga Central` de spionaj.

„Otrava“ pentru ofi]erul
coordonator înseamn` informa]ia fals` provenit` din propria re]ea, dar nu cea ob]inut`
de agen]i, ci aceea injectat` de
adversar. Adversarul poate fi
sistemul de paz` din obiectivul
penetrat de re]eaua de agen]i a
ofi]erului sau organul de contraspionaj advers, care i-a depistat acestuia sursele sau i le-a
recrutat, situa]ie [i mai grav`.
În prima variant`, a depist`rii
surselor [i a inject`rii lor cu
informa]ii false, riscul este mai
mic pentru agentur`, dar mai
mare pentru ofi]erul care pentru
o perioad` de timp va aprecia
informa]iile ob]inute ca bune
sau foarte bune [i la va transmite centralei din care face
parte cu aceea[i apreciere.

Situa]ia rqmâne astfel nu sub controlul ofi]erului
care dirijeazq re]eaua ci sub cel al sistemului de pazq
[i protec]ie advers sau, în cazul cel mai grav,
al organului de contrainforma]ii din raza în care
ac]ioneazq re]eaua

Dac` organul de contrainforma]ii care i-a depistat sursele
ofi]erului este suficient de abil

doar a unor agen]i decât capturarea lor direct` [i tragerea la
r`spundere penal`.

Un spion sau un agent cunoscut valoreazq
de o mie de ori mai mult decât unul necunoscut
sau doar bqnuit
îl va dirija sau l`sa inten]ionat
pe agentul depistat s` culeag`
numai acele informa]ii care ori
nu prezint` o valoare deosebit`
ori sunt deja perimate [i cunoscute [i deci pentru izvor nu mai
prezint` prea mare importan]`.
Situa]ia r`mâne astfel nu sub
controlul ofi]erului care dirijeaz` re]eaua ci sub cel al sistemului de paz` [i protec]ie
advers sau, în cazul cel mai
grav, al organului de contrainforma]ii din raza în care ac]ioneaz` re]eaua. Pentru adversarii
ofi]erului care dirijeaz` o re]ea
de agen]i este mult mai simplu,
mai comod [i mai ieftin sistemul depist`rii [i accept`rii tacite a existen]ei unei re]ele sau

În raportul de echilibru
dintre serviciile de informa]ii
[i cele de contrainforma]ii domin` întotdeauna cel care este
mai abil, mai r`bd`tor, mai
rezistent [i mai în]elept. Cine
nu are aceste calit`]i nu poate
lucra în munca de informa]ii
sau contrainforma]ii, indiferent
la ce nivel [i cu ce fel de agen]i
se confrunt`. Întotdeauna câ[tig` cel care are doar un procent în plus în fa]a adversarului s`u. Un spion sau un agent
cunoscut valoreaz` de o mie
de ori mai mult decât unul necunoscut sau doar b`nuit. A-l
prinde imediat, dup` ce i-ai
depistat sursele informative,
chiar [i atunci când ai împotri-

va lui toate elementele care-i
probeaz` vinov`]ia [i-l pot
incrimina, înseamn` pentru un
ofi]er de contrainforma]ii una
dintre cele mai mari gre[eli
profesionale. În practica muncii de spionaj [i contraspionaj
se procedeaz` [i se folosesc reguli foarte precise [i de tradi]ie. În orice activitate din lume

Depistarea lui este doar o
treapt` pe scara mijloacelor de
prob` care-i trebuie aduse [i
stânse, în vederea arest`rii ulterioare [i condamn`rii pentru
ac]iuni de spionaj îndreptate
împotriva unei firme, a unei
institu]ii guvernamentale sau
chiar a ]`rii în care acesta ac]ioneaz`.

Riscul pentru ofi]erul de informa]ii este [i poate
deveni cu atât mai mare cu cât spionul sau agentul
este mai slab pregqtit la sistemul „Legqturi“
exist` tradi]ii, cu atât mai mult
în munca de spionaj. Un spion
sau un agent depistat este, pentru ofi]erul de contraspionaj, o
art`, dar munca de contraspionaj nu se opre[te aici, chiar
dac` pentru identificarea acestuia a muncit, o perioad` îndelungat` de timp, o echip` sau
un serviciu întreg de ofi]eri,
s-au cheltuit mijloace tehnice
dintre cele mai sofisticate [i
chiar sume mari de bani.

Scara proba]iunii nu trebuie confundat` îns` cu cea a
muncii informative de dezinformare, care începe tot din
momentul depist`rii. Din acest
moment începe de fapt Otr`virea sau Contaminarea ofi]erului
de informa]ii care l-a recrutat [i
preg`tit pe spionul sau agentul
depistat. {i tot din acest moment se na[te pentru el Riscul
de a fi identificat [i chiar prins
de organele de contraspionaj
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care conduc ac]iunea de otr`vire sau contaminare, c`ci una
din sarcinile majore ale acestei
ac]iuni este tocmai aceea de a
stabili cap`tul cel`lalt, la care
ajung informa]iile ob]inute [i
transmise de agentul sau spionul depistat. Riscul pentru
ofi]erul de informa]ii este [i
poate deveni cu atât mai mare
cu cât spionul sau agentul este
mai slab preg`tit la sistemul
„Leg`turi“ sau atunci când,
de[i cunoa[te bine sau foarte
bine sistemul de leg`tur` dintre
el [i ofi]er, nu-l respect` sau îl
trateaz` cu superficialitate. Lucrurile pot deveni [i mai grave
din acest punct de vedere când
sistemul de leg`tur` este înc`lcat chiar de ofi]er. Este o situa]ie foarte rar întâlnit`, dar istoria muncii de informa]ii [i contrainforma]ii cunoa[te asemenea cazuri, devenite chiar celebre. Un sistem de leg`tur` bine
pus la punct [i schimbat la perioade scurte de timp asigur`
întotdeauna o transmitere sigur` a informa]iilor de la un agent
la un alt agent sau de la un
agent direct la ofi]erul care conduce întreaga re]ea.
Un agent sau un spion
identificat este foarte greu de
prins în momentul în care transmite informa]iile dac` a fost
instruit [i folose[te perfect un
sistem de leg`tur` impersonal`,
pe care trebuie s`-l respecte
dup` toate regulile artei de spionaj. Este tocmai situa]ia în
care ori se elimin` complet riscul de a fi prins în flagrant ori
se îngreuneaz` enorm de mult
activitatea organelor de con-

asemenea situa]ie, pericolul ca
spionul s` fie depistat este mult
mai mic, dar niciodat` eliminat
complet. Oricât de bun ar fi un
spion [i oricât de bine ar fi pus

Tehnicq specialq de ascultare, fotografierea [i
filmarea, filaj [i supraveghere permanentq la locul de
muncq, pe stradq, în alte locuri publice, la domiciliul
squ, al rudelor sau al prietenilor [i rela]iilor
spionului, provocqri prin al]i agen]i proprii

bineîn]eles, ofi]erul care îl
coordoneaz` [i a[teapt` din
umbr` la cap`tul firului. A a[tepta din umbr`, ca un ve[nic
anonim, foarte greu de depistat,
este pentru ofi]erul de informa]ii care conduce o re]ea de spioni sau doar unul singur [i un
avantaj, dar [i un mare dezavantaj pe linia muncii de informa]ii. Riscul s`u trebuie privit
la aceia[i parametri: este [i mai
mic, dar poate fi [i foarte mare.
Explica]ia acestui paradox este
foarte simpl`. Ca regul` general` obligatorie, spionul recrutat de el pentru a culege informa]ii din obiectivul în care, de
obicei lucreaz` nemijlocit, nu-i
cunoa[te nici adev`rata sa identitate, nici a agen]iei de spionaj
pentru care lucreaz`. Dup` recrutarea sa, ofi]erul începe s`-l
preg`teasc` o perioad` de timp
cu unele din mijloacele muncii
informative, strict necesare
pentru culegerea de informa]ii,
dar mai ales care s`-i permit`
spionului s` transmit` infor-

A[a cum nu existq crimq perfectq, nu existq nici
spionaj perfect [i continuu, care sq nu fie sesizat. Din
acel moment intrq pe fir „Depanatorii“ sistemului
traspionaj care doar l-au identificat pe agent, dar nu-i pot dovedi înc` activitatea de spionaj,
chiar dac` informa]iile transmise sunt deja otr`vite [i contaminate. Într-un asemenea
moment, organele de contraspionaj nu se mai întreab` ce
informa]ii îl intereseaz` pe
agent sau spion, ci c`tre cine se
îndreapt` ele, cine este necunoscutul de la cap`tul cel`lalt,
care sunt canalele [i sistemele
de leg`tur` folosite pentru
transmiterea informa]iilor, frecven]a folosirii lor, codurile [i cifrul de leg`tur`, num`rul agen]ilor din re]ea [i datele lor de
identificare, locurile din care
culeg informa]ii [i specificul
informa]iilor etc.

ma]iile astfel încât nimeni din
anturajul s`u de la locul de
munc`, prieteni sau membrii
familiei s` nu sesizeze, nu doar
schimb`ri în comportamentul
[i modul s`u de via]`, dar chiar
noua sa calitate – aceea de
spion. Preg`tirea aceasta poate
dura uneori luni în [ir sau chiar
mai mult în func]ie atât de calit`]ile sale personale, dar [i de
specificul obiectului din care
culege informa]iile [i de vigilen]a sistemului de paz` sau a
organului de contraspionaj,
care supravegheaz` tot sistemul
în care se fac jocurile.
Un element deosebit de
important pe care ofi]erul recrutor îl are în vedere la alegerea mijloacelor informative cu

Ca regulq generalq obligatorie, spionul recrutat de el
pentru a culege informa]ii din obiectivul în care, de
obicei lucreazq nemijlocit, nu-i cunoa[te nici
adevqrata sa identitate, nici a agen]iei de spionaj
pentru care lucreazq
Cea mai dificil`, dar mai
interesant` întrebare este aceea
legat` de agen]ia sau centrala
de informa]ii pentru care lucreaz` agentul sau spionul [i

s` foloseasc` la rândul lor, în
general acelea[i mijloace tehnice ale muncii de informa]ii,
care s` duc` în final la prinderea în flagrant a spionului:

care inten]ioneaz` s`-l preg`teasc` pe viitorul spion îl constituie îns` cel al moralit`]ii spionului, sinceritatea, cinstea [i
corectitudinea acestuia mani-

festate în rela]iile cu ofi]erul,
atât în perioada de verific`ri cât
[i dup` recrutare. La fel de important este criteriul folosit la
recrutarea sa, c`ci un spion recrutat prin [antaj nu va prezenta niciodat` suficient` încredere
pentru ofi]er [i în consecin]`,
nu va fi instruit cu cele mai
secrete mijloace ale muncii de
informa]ii, mijloace care într-o
situa]ie de tr`dare vor fi cunoscute foarte repede [i u[or de
adversarii ofi]erului. Iat`, deci,
unul din riscurile pe care ofi]e-

rul recrutor îl cunoa[te de la început [i [i-l asum` con[tient,
c`ci cine nu risc` nu câ[tig`,
chiar [i atunci când în joc mingea st` cam tot timpul în terenul ofi]erului. Riscul tr`d`rii
devine mai mic îns`, dar tot
persist`, atunci când spionul
are totu[i unele calit`]i morale
care dau mai mult` încredere
rela]iei sale cu ofi]erul, iar acesta îi acord` mai mult gir [i încearc` s`-l preg`teasc` mai
mult [i mai intens pe linia sistemului de leg`tur`. Într-o

la punct sistemul de leg`tur` cu
ofi]erul, exist` îns` întotdeauna
un gr`unte de nisip care poate
afecta angrenajul, moment în
care la bordul ma[in`riei celor care sunt pu[i [i pl`ti]i s`
o supravegheze permanent se
aprinde un becule] ro[u, care va
semnaliza Avarie. A[a cum nu
exist` crim` perfect` nu exist`
nici spionaj perfect [i continuu,
care s` nu fie sesizat. Din acel
moment intr` pe fir „Depanatorii“ sistemului, de la becule]ul
ro[u de semnalizare la „Defec]iune“.
Repararea „defec]iunii“
înseamn`, de fapt, repararea
spionului sau a agentului aflat
în sistem. „Depanatorii“ încep

tehnic` special` de ascultare,
fotografierea [i filmarea, filaj [i
supraveghere permanent` la
locul de munc`, pe strad`, în
alte locuri publice, la domiciliul s`u, al rudelor sau al prietenilor [i rela]iilor spionului,
provoc`ri prin al]i agen]i proprii etc. Urm`rirea spionului
depistat dureaz` uneori luni sau
chiar ani de zile, timp în care
organul de contraspionaj va
desf`[ura îns` concomitent [i o
activitate de dezinformare par]ial` sau total` a acestuia, \n
func]ie de natura informa]iilor
pe care el le culegea din sistem.
(va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (XIV)
Nu-mi amintesc nimic din
ce-am visat, dar [tiu c` a fost un
somn odihnitor [i dac` nu m`
suna Sabina poate c` mai
dormeam înc` o or` sau dou`.
M-a întâmpinat cu un „Bun`
diminea]a“, pronun]at într-o
româneasc` pur`, încât era s`
cred c` eram într-un hotel din
zona Banatului, [i nu în spa]iul
„Andra“.
M-am dezmeticit îns` repede, i-am mul]umit [i am rugat-o s` comande pentru mine,
pentru ora 7, dou` cafele turce[ti [i un ceai, pe care s` mi le
aduc` cineva la camer`. „Vi le
aduc chiar eu, dac` v` face pl`cere“. „Sunt foarte încântat.
Vede]i c` voi fi c`utat de doi
prieteni. Îi îndruma]i dumneavoastr` c`tre mine. Data viitoare promit s` bem cafeaua în
doi. Fac eu cinste. Acum am o
obliga]ie [i m` gr`besc s` plec
într-o mic` excursie cu prietenii
mei.“ „Abia a[tept, mi-a r`spuns, b`n`]eanca mea. Când v`
întoarce]i fac eu, personal, cafeaua. Vreau s` vede]i ce am
înv`]at de la bunica mea“. „E
OK“, i-am r`spuns.

Am fost de acord cu propunerile lui Sandy, mai ales c`
el era organizatorul [i trebuia s`
m` încadrez întocmai în programul f`cut de el. Mi-am
aprins o ]igar` iar el [i-a preg`tit pipa. Nino nu fuma. {i-a
cerut scuze c` nu mai poate s`
imite viciul nostru, apoi a com-

Sandy a fqcut prezentqrile scurt: „Andrei, un prieten
foarte bun din România, Nino, un prieten foarte bun
din America. Bem cafeua [i-]i dau amqnunte pe
drum, Andrei. Timpul de zbor se anun]q superb [i
trebuie sq ne grqbim. Pe aeroport, în Argentina ne
a[teaptq Manphis, prietenul meu detectivul. Are tolba
plinq, a[a cq avem de lucru“
Sabina a închis telefonul
iar eu mi-am continuat toaleta
de diminea]`, apoi am dat drumul la televizor pe un post de
[tiri [i m-am a[ezat în fotoliu,
a[teptându-l pe Sandy. N-a trecut mult timp [i mi s-au adus
cafelele [i ceaiul. I-am dat tân`rului care mi le-a adus o hârtie de 5 dolari, i-am mul]umit,
apoi mi-am aranjat lucrurile
prin camer`, dup` care m-am
uitat la ceas. Se f`cuse aproape
[apte [i am auzit b`t`i în u[`.
Veniser` Sandy [i Nino, prietenul s`u, proprietarul avionului cu care urma s` plec`m în
„excursie“. Sabina îi înso]ise
pân` la u[`. Mi-a f`cut cu mâna,
apoi mi-a reamintit de promisiunea mea cu cafeaua. I-am confirmat c` abia a[tept s` gust din
licoarea preg`tit` dup` re]eta ei,
apoi i-am invitat pe cei doi
oaspe]i în camer`. Sandy a f`cut
prezent`rile scurt: „Andrei, un
prieten foarte bun din România,
Nino, un prieten foarte bun din
America. Bem cafeaua [i-]i dau
am`nunte pe drum, Andrei.
Timpul de zbor se anun]` superb [i trebuie s` ne gr`bim. Pe
aeroport, în Argentina ne a[teapt` Manphis, prietenul meu
detectivul. Are tolba plin`, a[a
c` avem de lucru. Nino se va întoarce imediat acas` [i va reveni
când îl vom suna noi“.

pletat c` fusese un fum`tor
înver[unat, dar c` de câ]iva ani
îl abandonase, din cauza unei
opera]ii, cauzate de un ulcer
perforat [i a unor complica]ii de

la o ran`, provocat` în r`zboiul
din Vietnam. Ne-am b`ut
cafelele iar Nino ceaiul, apoi
am coborât, am l`sat cheia la
recep]ie, am ie[it din hotel [i
ne-am urcat în ma[ina lui
Sandy. Am luat-o spre centrul
ora[ului, am intrat apoi într-un
cartier comercial, dup` care
Sandy a cotit-o spre una dintre
autostr`zi.
Dup` circa o or` am p`r`sit autostrada pe un drum lateral, pân` la o ferm`, situat` cam
la un kilometru distan]`. „Am
cump`rat-o acum 10 ani, mi
s-a adresat Nino. Era aproape
p`r`sit`. Am ref`cut cl`direa

principal` [i am construit o
piscin` [i câteva iazuri de pe[te.
Acolo, lâng` lizier`, am construit un mic hangar [i o pist`
pentru avion. Ai s`-l vezi imediat.“ Sandy a oprit ma[ina
chiar lâng` un tân`r care ne
a[tepta [i s-a apropiat de Nino.
Acesta i-a [optit ceva la ureche,
apoi a deschis u[ile hangarului,
s-a urcat în avion [i a pornit
motoarele. „Când ne întoarcem
î]i prezint toat` ferma, iar dac`
e[ti pescar ai [anse s` te lauzi
printre prieteni cu trofee de invidiat“ a continuat Nino, apoi i
s-a adresat din nou tân`rului,
care tocmai scosese avionul

„În douq-trei ore ajungem la destina]ie. Astqzi avem
un culoar de zbor foarte liber iar timpul ne va ajuta
de minune“ a continuat el. „Urca]i-vq!“

[i-l preg`tea pentru decolare:
„Ai mai f`cut o dat` revizia?“
„Da, boss. Avionul este gata de

ab]in, deocamdat`“. Nino a
urcat în cabin` [i-a potrivit
scaunul, apoi [i-a pus c`[tile [i
a reglat câteva butoane. „Pune]i-v` centurile de siguran]`“,
ne-a rugat el. Eu [i Sandy
ne-am a[ezat pe dou` scaune
din spate, el pe stânga, eu pe
dreapta. Ne-am pus centurile.
Am privit pu]in interiorul avionului. Era micu], dar oferea un
confort intim [i foarte pl`cut.
Nu mai zburasem cu o asemenea bijuterie. Le v`zusem în
filme, dar nu avusesem ocazia
s` p`trund în ele, [i mai ales s`
zbor cu ele.
Eram a[a de încântat încât
nici n-am sesizat când a luat
vitez` [i s-a desprins de pista
construit` de Nino. Mi-am pus
o dorin]`. Dac` se împlinea, se
împlinea [i misiunea mea, îl
recuperam pe Billy, b`iatul lui
Kathy [i sc`pa [i spionul meu
A007 de toate belelele în care

În munca de spionaj, toate ac]iunile noastre se
compun, de obicei, [i din surprize, care de care mai
ciudatq, mai plqcutq sau mai neplqcutq
decolare. Bagajele sunt toate la
locul lor, a[a cum a]i dispus“ a
r`spuns tân`rul. „Nu este ultimul tip în materie, dar consum`
pu]in [i prezint` o siguran]` de
zbor nemaipomenit`“ ni s-a
adresat Nino, încercând s`-[i
laude marfa [i s` ne asigure c`
totul va fi OK. „În dou`-trei ore
ajungem la destina]ie. Ast`zi
avem un culoar de zbor foarte
liber iar timpul ne va ajuta de
minune“, a continuat el. „Urca]i-v`“. În spate ave]i para[utele [i o sticl` de whisky. Eu m`

intrase, poate dintr-o eroare
sau... cine [tie ce surprize puteau s` mai apar` pe parcurs. În
munca de spionaj, toate ac]iunile noastre se compun, de obicei,
[i din surprize, care de care mai
ciudat`, mai pl`cut` sau mai
nepl`cut`. Când mi-am pus
dorin]a, m-am gândit, bine în]eles, la o surpriz` pl`cut`.
{i am a[teptat momentul
împlinirii sau neîmplinirii ei.
Oare se va împlini? (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Ameninþãri neconvenþionale
la adresa siguranþei naþionale (I)
Migraþia de populaþie
Pare un nonsens s` discut`m despre migra]ia de popula]ie spre [i înspre România, în
condi]iile în care ne l`ud`m la
cel mai înalt nivel cu aportul
valutar reprezentat de transferurile b`ne[ti ai celor aproximativ dou` milioane de cet`]eni care lucreaz` în str`in`tate.
Serviciile speciale au depistat un fenomen specific sfâr[itului secolului al XX-lea [i începutului secolului al XXI-lea.
Este vorba despre aplicarea
unor politici demografice [i migra]ioniste etatiste disimulate,
precum exportul [i importul demografic de popula]ie din China, India, Pakistan, Bangladesh
[i alte zone din Africa c`tre statele bogate ale Europei [i dup`
c`derea comunismului spre
fostele state totalitare.

Comunitãþi strãine
Acestui fenomen i se adaug` migra]ia necontrolat`, în
special din Orientul Mijlociu, a
unor cet`]eni, care, sub aparen]a unor oameni de afaceri, s-au

stabilit în România, fiind, în
unele cazuri, vectori ai structurilor crimei organizate.
Exercitarea dreptului de
liber` circula]ie a persoanelor
pe teritoriul României a plasat
]ara noastr` într-un nou context
geostrategic conectat la migra]ia regional` (Basarabia, Transnistria, Ucraina, Kosovo, ex-Iugoslavia), dar [i la migra]ia interna]ional` (Afganistan, China, Vietnam).
De altfel, se pare c` suntem condamna]i s` retr`im istoria. Din punct de vedere geografic, România este plasat` la
intersec]ia axelor Nord – Sud [i
Est –Vest, axe ce coincid cu rutele istorice ale marilor migra]ii
barbare.
Prezen]a pe teritoriul României a unor comunit`]i str`ine din punct de vedere etnic,
lingvistic, cultural, religios au
sau pot avea un impact deosebit
asupra siguran]ei na]ionale.
Dac` în rela]iile cu localnicii nu s-au înregistrat evenimente deosebite, etnicii veni]i
dup` 1990 au transplantat pe teritoriul României conflictele lor

istorice (între indieni [i pakistanezi, între kurzi [i turci, între israelieni [i arabi, între irakieni [i
iranieni, între sârbi [i albanezi).

Reþele de
criminalitate
transfrontalierã
Implicarea structurilor criminale în traficul ilicit de persoane (dar nu în pu]ine cazuri [i
în migra]ia legal`) a produs un
import de criminalitate [i, culmea, vicierea mediului interlop
autohton, care pân` în 1990 era
controlabil din punct de vedere
informativ-operativ.
S-au produs multe c`s`torii
mixte, ceea ce pe termen mediu
[i lung poate afecta structura
popula]iei, atât prin transmiterea
unor boli specifice zonei din
care provin migran]ii, cât [i prin
modific`ri de substrat la nivel
cultural, religios, lingvistic al
descenden]ilor cuplurilor de
acest gen. Modificându-se
structura demografic`, genetic`,
cultural` a popula]iei autohtone,
poate fi pus` în discu]ie existen]a României ca stat [i na]iune
peste 50-100 de ani.

Eforturile structurilor specializate de a controla fenomenul migra]ionist ilegal în România sunt notabile. Totu[i,
sunt numeroase cazuri pe teritoriul na]ional care nu pot fi explicate decât prin existen]a unor
re]ele de criminalitate transfrontalier` deosebit de eficiente.

Terorismul
internaþional
Exacerbarea activit`]ilor
caracteristice crimei organizate
[i terorismului interna]ional se
datoreaz` [i are efect printre
alte masive deplas`ri de popula]ie, ca urmare a tendin]ei fire[ti a popula]iei de a se situa
mai departe de posibilele zone
de conflict.
Vorbind despre leg`tura
dintre fenomenul migra]ionist
[i terorismul interna]ional este
suficient s` amintim c` autorii
atentatelor de la New York,
Londra, Madrid erau etnici
arabi, organiza]i în ]`rile-gazd`
sub forma unor celule teroriste.
Globalizarea nu impune
importul de popula]ie din state-

le problem` [i nici acceptarea
aprioric` a unor noi minorit`]i
pe teritoriul na]ional. Este cunoscut c` migran]ii au deschis
în România diverse afaceri, în
mare parte incorecte, ceea ce,
f`r` a fi un fenomen, poate genera în timp sentimente extremiste [i xenofobe care pot afecta imaginea statului român [i promovarea valorilor democratice.
Perspectiva ader`rii României la Uniunea European`

va duce la accentuarea fenomenului migra]ionist, dar se va
produce o modificare evident`.
Din ]ar` azilant`, România va
deveni teritoriu de tranzit al
grup`rilor migra]ioniste. În fa]a
acestei perspective de amenin]are neconven]ional` la adresa
siguran]ei na]ionale, institu]iile
abilitate ale statului trebuie s`
ac]ioneze.
Departamentul analizq
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Hrebe ºi Raportul de þarã
S`pt`mâna trecut`, Raportul de ]ar` al UE a aten]ionat într-un mod diplomatic România
c` trebuie s`-[i rezolve temele,
cel pu]in în ceea ce prive[te
combaterea corup]iei, pân` în
aprilie 2006.
Publicarea Raportului de
]ar` a fost precedat` de un
interviu al doamnei Rodica
St`noiu, care afirma c` în
PSD exist` un mare p`pu[ar,
ce cade tot timpul în picioare.
Mai mult sau mai pu]in fin,
doamna ex-ministru sugera c`
acest mare maestru al combina]iilor ar fi în cârd`[ie cu
actuala putere [i toate relele i
se trag de la aceast` tenebroas` persoan`.
O anumit` parte a presei,
pentru a folosi expresia mentorului politic al doamnei St`noiu, l-a identificat pe demonicul personaj ca fiind Viorel
Hrebenciuc.

Reþeaua „Dragonul“
Dup` publicarea Raportului de ]ar` apare o alt` [tire
„bomb`“. Conturile lui Viorel
Hrebenciuc din Monaco ar fi
fost blocate ca urmare a unei
ac]iuni interna]ionale a poli]iei,
pentru c` s-ar fi efectuat prin
intermediul acestora opera]iuni
de sp`lare de bani apar]inând
crimei organizate transfrontaliere. Se sugereaz` imediat o
tez` terifiant`. Avem de-a face
cu o re]ea interna]ional` de criminali intitulat` „Dragonul“.
Cam în acela[i timp, dl Ion
Iliescu, senator PSD, le adreseaz` liderilor acestei forma]iuni o scrisoare deschis`, în
care îi îndeamn` s` se c`iasc`
(pardon, s`-[i fac` autocritica)
pentru c` nu au reu[it s`-i îndep`rteze pe corup]i din partid.
Pre[edintele Cur]ii de
Conturi iese [i el la ramp` [i
afirm` c` dup` Partidul Conservator, PSD-ul este cea mai
corupt` forma]iune, pentru c`
în timpul campaniei electorale
a primit dona]ii în mod ilegal.
Hrebenciuc miorl`ie [i el,
mai mult sau mai pu]in languros, c` nu a avut cont în Monaco, apoi î[i aminte[te de vreo
2.000 de dolari, dar parc` îi lichidase de ceva vreme.
În toat` bulib`[eala asta
apare o domi[oar` de la Parchetul General, care ne spune
c` de fapt nu are nici o opinie
[i, pe fond, cercet`rile (care nu
exist`) sunt secrete.

Norma Comisiei
Europene
În timpul `sta, de la Londra vine vestea care pe mine
m` lini[te[te complet. Bâtlanul
care a murit la Vaslui avea
grip` aviar` [i cum Hrebenciuc
a lucrat în zon` putem la

nevoie g`si un ]ap isp`[itor.
Apare repede un alt raport, de
data asta apar]inând ONU, care
zice c` firma lui Dinu Patriciu
s-a spurcat r`u în afacerile
„petrol contra hran`“ cu Saddam Hussein [i c` ar fi mituit
oficialit`]i irakiene.
Bravos, coane Costache,
mare pi[icher mai e[ti. În fine,
doamna Macovei se r`]oie[te la
procurori pentru c` nu-[i fac
planul la arest`ri, iar un fel de
comisar sovietic din filmele copil`riei mele, dar, care acum
zice c` reprezint` UE, cere capul pe[tilor mari.
Bulgarii, afla]i cam în aceea[i
oli]` cu noi în ceea ce prive[te
admiterea în UE, reac]ionaz`
mult mai de[tept. Mafia din
Sofia îl execut` pe un mare om
de afaceri. Este al optulea sau al
noulea asasinat numai pe anul
`sta [i poli]ia procedeaz` dând
dovad` de un mare respect pentru drepturile omului. Aresteaz`
la kilogram. Peste 150 de re]inu]i în primele 24 de ore dup`
atentat.
Evident, nici unul nu are
treab` cu crima, dar se face norma Comisiei Europene.

„Vin ai noºtri,
pleacã ai noºtri,
noi rãmânem
tot cu proºtii“
Noi, vai de capul nostru.
Se trage asupra unui proxenet
de doi bani [i bandi]ii nici nu
sunt în stare s`-l nimereasc`.
Haide]i s` ne întoarcem la
Hrebenciuc. Prin anii 1994-

1995 circula un banc. Se
spunea c` unit`]ile de m`sur`
ale corup]iei sunt ciubucul [i
hrebenciucul.
V` aduce]i aminte ce s-a
întâmplat dup` asta? A venit la
putere CDR-ul, PD-ul [i
UDMR-ul. În 2000 au pierdut
puterea, PSD-ul proclamând un
fel de „Pene[ Curcanul“ al luptei împotriva corup]iei. A trecut
[i asta. Hrebenciuc a r`mas. În
2004, conform zicalei „vin ai
no[tri, pleac` ai no[tri, noi
r`mânem tot cu pro[tii“ a venit
o alt` alian]`. Hrebenciuc a r`mas. Ce dac` un ziarist francez
a scris c` Hrebenciuc este etalonul corup]iei din România!?
Decebal nu i-a tras-o lui Traian
(nu B`sescu) când i-a confiscat
utilajele [i i-a re]inut inginerii?
Hrebenciuc este etern.
Este eternul. Cu ochii lui de
copil blând, se uit` nevinovat [i
spune: nu-i cunosc pe Iacubov,
pe Sorin Ovidiu Vântu, pe Gabriel Bivolaru. {i-l crezi?
Nu are cine [tie ce bani,
propriet`]i. Este s`rac pentru un
om politic român. Cu cinstea
(pardon!) ar mai fi de discutat,
dar pe cine mai intereseaz`? {i
la ce bun?
România f`r` Hrebenciuc
ar fi mult mai trist`. Omul `sta
trebuie conservat, ]inut ani
mul]i [i ar`tat genera]iilor viitoare.
A fost, este [i va fi adev`ratul reprezentant al elitei politice române[ti.
Restul este t`cere.
Daniel Bqlan
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Crima Organizatã
În contextul schimb`rilor
sociale [i politice în zona statelor din fostul bloc comunist,
au ap`rut noi [i periculoase
forme de manifestare ale Crimei organizate.
În acest context, elementele infractoare autohtone, profitând de bâlbâiala legislativ`,
de [ov`ire în aplicarea actului
de justi]ie, de timorare a organelor de stat chemate s` aplice
legea, se organizeaz`, se structureaz` foarte precis, de cele
mai multe ori sub influen]a ori
cu participarea direct` a elementelor de crim` organizat`
din statele cu tradi]ie.

Familia mafiotã
Ace[tia au început s`
desf`[oare o activitate criminal` organizat` (începând cu
anii 1993 pe teritoriul României) de infiltrare în zonele
vitale ale politicului [i economicului, folosind, dup` caz, corup]ia, [antajul [i chiar violen]a
extrem` în atingerea scopului
propus, reprezentând astfel un
pericol deosebit [i actual la
adresa societ`]ii.
Termenul de „Crim` organizat`“ semnific` activit`]ile
infrac]ionale ale unor grupuri
constituite pe principii conspi-

rative, în scopul ob]inerii unor
importante venituri.
Crima organizat` se deosebe[te fundamental de ac]iunile infrac]ionale ale unor indivizi care comit fapte penale, fie
chiar în grupuri de infractori
constituite ocazional, prin modul de organizare, de ac]iune,
prin scopurile propuse, prin
disciplina [i ierarhia în cadrul
organiza]iei, în sfâr[it prin pedepsele care se aplic` celor care
au înc`lcat „omerta“ sau dispozi]iile [efilor ierarhici, mergând
pân` la eliminarea fizic` a celui
vinovat.
Economiile na]ionale ale
statelor sunt aduse în ruin`,
politicul este controlat de elemente ale crimei organizate,
numeroase decizii politice fiind
luate sub influen]a acestora, în
special în domeniul economic,
dar [i în cel legislativ, de natur`
s` favorizeze ac]iuni criminale
[i pe membrii crimei organizate.
Crima organizat`, de la început, s-a structurat în jurul
unei familii (mafiote) bazat` pe
rela]ii de rudenie, considerând
c` a[a se p`streaz` secretul ac]iunilor, conspirativitatea existen]ei acestora, dar [i pentru administrarea unitar` a averilor

rezultate din activit`]i criminale, p`strându-se implicit for]a
economic` a organiza]iilor.
Ast`zi, de[i se numesc
„familii“, organiza]iile criminale contemporane au o structur`
[i organizare format`, uneori
excesiv de birocratic`, caracterizat` prin ierarhie strict` [i
autoritate.

Ermetismul ºi
conspirativitatea
Crima organizat` implic`
coordonarea unui num`r de
persoane în planificarea [i executarea actelor ilegale ori în
scopul realiz`rii unor obiective
licite prin mijloace ilicite (ex:
câ[tigarea unei licita]ii prin înl`turarea violent` a celorlal]i
competitori).
O alt` caracteristic` a crimei organizate o constituie ermetismul [i conspirativitatea.
Fiind o organiza]ie clandestin`
al c`rei scop principal este
ob]inerea de profit prin activit`]i infrac]ionale, unele de o
mare gravitate (trafic de droguri, r`piri de persoane, omor
la comand` etc.), este absolut
necesar ermetismul pentru a se
ap`ra împotriva încerc`rilor de
penetrare în rândul lor a organelor de stat, abilitate cu

lupta împotriva Crimei organizate.

Domenii de acþiune
Caracterul transna]ional:
membrii Crimei organizate
profit` de dreptul de liber` circula]ie, de deschidere larg` a
frontierelor, de legisla]ia economic` permisiv`, de slaba
dezvoltare economic` [i instabilitatea politic`, precum [i de
dorin]a de integrare economic`
interna]ional` a ]`rilor est europene, de corup]ia tot mai accentuat` în ]`rile s`race, ac]ionând
în baza acestor oportunit`]i
pentru mondializarea crimei
organizate.

Capacitatea de infiltrare,
adaptabilitatea rapid` la noile
condi]ii, politica economic`
dintr-un spa]iu geografic sau
altul au dus la apari]ia unei situa]ii \n care crima organizat`
coordoneaz` cea mai mare parte a traficului de droguri pe plan
mondial, un procent semnificativ din traficul de arme, muni]ii
[i materiale explozive, s` ob]in`
b`nci, hoteluri, cazinouri, terenuri petroliere, s` se implice
în fraude financiar-bancare,
sp`larea banilor proveni]i din
infrac]iuni etc. O alt` caracteristic` a Crimei organizate o constituie folosirea for]ei în atingerea
obiectivelor propuse. Pentru a

men]ine disciplina în interiorul
organiza]iei, „recrutul p`truns în
familie“ înva]` „Codul onoarei“,
legea t`cerii, „omerta“.
P`l`vr`geala, indiscre]ia,
deconspirarea sunt pedepsite,
de regul`, cu moartea, pentru a
da exemplu [i celorlal]i membri
ai organiza]iei mafiote [i a
men]ine starea de teroare în rândul celor noi intra]i în familie în
scopul descuraj`rii oric`rei ac]iuni contrare „ordinei“.
Violen]a este folosit` pentru a pedepsi acele persoane
care nu se supun cerin]elor [i
intereselor mafiote ori ac]ioneaz` împotriva lor. (va urma)
Ioan Cre]u
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tineret
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...

Sq ne emancipqm sau
sq nu ne emancipqm?
Dacq în Occident povestea cu emanciparea femeii
a ie[it pe alocuri de sub control, cqpqtând accente
aberante, la noi n-ar strica pu]in feminism în for]q,
mqcar pânq scqpqm de ideea (încq extrem de
rqspânditq [i nu numai la ]arq) cq bqrbatul,
dacq nu trage o palmq muierii [i copiilor când
trebuie, nu-i bqrbat. Sq vedem cum vqd tinerii [i
tinerele aceastq chestiune delicatq.

Eschimoºii ºi
emanciparea femeii
La început
au fost colan]ii –
mai ales cei
lucio[i [i mai
ales cei mov, dar
mai cu seam` cei
lucio[i [i mov.
Urâ]i, dar în anii
’90, totul era scuzabil. Erau o manifestare de libertate.
Deci, s`-i l`s`m în
pace.
Acum câ]iva ani
ne-au n`p`dit crocodilii. Pe ace[tia nu-i
mai scuz`m. Imita]ia de
crocodil al fi trebuit s`
fie semn de mare lux,
de capitalism decadent
(chiar dac` imprimeul
era pe o cârp` g`sibil` în en gros
Europa).
{i
leoparzii.
N i c i

ace[tia nu au scuze. Dar m`car,
a[a cum [tiu eu dintr-un documentar de pe Discovery despre
sexualitate, foarte urm`rit,
„hainele cu imprimeuri leopard
dezl`n]uie felina sexual` din
orice femeie“, deci aveau [i ei
un scop, de[i e[uau lamentabil.
Anul acesta au venit eschimo[ii. De cum a dat pu]in frigul, str`zile s-au umplut de un
tip de înc`l]`minte de dam` extrem de interesant: un fel de boto[ei uria[i, bl`no[i, p`ro[i, ca
la eschimo[i, purta]i de toate
fetele care vor s` fie trendy. Cu
alte cuvinte, dac` n-ai, nu
exi[ti. Permite]i-mi s` nu exist.
Dac` nu exist, pot spune orice,
c` nu deranjez pe nimeni.
Voi spune c` întotdeauna
moda a trântit pe capul femeilor câte ceva oribil; depindea de
cât` glagore are fiecare s` nu i
se supun`. Dar la un moment
dat, scopul unic al modei feminine interna]ionale a p`rut s`
devin` regresarea femeii la
un fel de vârst` când
eram cu to]ii asexua]i (sau unisex),
de[i, dup` cum
[tim înc` de la tata

Freud, b`ie]eii [i feti]ele î[i
descoper` [i afirm` foarte rapid
diferen]ele între coco[ei, respectiv p`s`rici. O avea leg`tur`
cu emanciparea femeii? Tot ce
e posibil. În unele accep]iuni
vulgare ale teoriilor feministe,
femeia trebuie s`-[i afirme
egalitatea ar`tând cât mai jumulit` posibil (orice semn de
îngrijire însemnând sl`biciune
în fa]a b`rbatului, eventual o invita]ie la persecu]ii diverse),
conform logicii c` dac` ar`]i jumulit`, b`rbatului n-o s`-i mai
vin` s` te jumuleasc` mai tare.
Tot astfel, pentru c` mi-e
greu s` cred c` boto[eii de inspira]ie eschimos` au o func]ie
estetic`, trebuie c` au tot o semnifica]ie profund`. Probabil c`
b`rbatului eschimos nu-i vine
deloc s`-[i bat` nevasta, pe frigul `la, pentru c` trebuie s`-[i
p`streze toat` energia pentru
vânatul de morse. Prin urmare,
boto[eii p`ro[i nu sunt doar un
capriciu al modei, ci o afirmare
stilizat` a refuzului femeii de a
fi supus` de b`rbat, prin subtila
metod` a purt`rii de accesorii
oribile, astfel încât s` nu mai
aib` cine s` le supun`. Sau nu.

ANDREEA T. (28 ani, promoter). E adev`rat c` femeile
au salarii mai mici [i acced
mai greu în anumite posturi,
dar lucrurile au început s` se
mai schimbe. Ce nu s-a
schimbat [i cred c` va mai
curge ceva ap` pe Dâmbovi]a
asta a noastr` pân` s` vedem
vreo schimbare, e atitudinea
asta prosteasc` a b`rba]ilor c`
li se cuvine orice femeie care
trece pe lâng` ei, c` au dreptul
s` întind` mâna când le vine,
s` spun` [i s` fac` orice.

AUGUSTIN I. (27 ani, masterand). Sunt de acord c`
lucrurile nu stau cum trebuie
la capitolul `sta, dar cred c` pe
undeva e [i vina femeilor. Înc`
sunt o mul]ime care ar vrea
[anse egale doar teoretic, dar
practic le convine s` fie între]inute de b`rba]i [i chiar asta
caut`. Uit`-te [i tu pe strad`,
câte fete ies de parc` s-ar vinde la târg. Deci nu e a[a simplu. Trebuie s` se schimbe o
mul]ime de atitudini foarte
profund înr`d`cinate.

IULIAN F. (22 ani, student).
Pe mine m` enerveaz` feminismul [i feministele. Mi se
pare c` e mult zgomot pentru
nimic, pentru c` au [anse egale peste tot. P`i uita]i-v` în jur:
sunt femei peste tot, sunt
directori, [oferi [i tot ce vor
ele. De multe ori mi se pare o
atitudine exagerat`, adic` î[i
cer ni[te drepturi pe care
oricum le au.

FLORINA P. (25 ani, recep]ioner). N-am nici o p`rere în
sensul `sta. Eu nu m` simt
persecutat`. Singurul lucru
care m` deranjeaz` este c` într-adev`r, comparativ cu alte
]`ri, b`rba]ii români sunt mai
mitocani, adic` nu se pot ab]ine de la comentarii tâmpite
când v`d o femeie trecând pe
lâng` ei. Li se pare c` au dreptul la asta, iar femeile sunt atât
de obi[nuite cu chestia asta încât nici nu mai reac]ioneaz`.
Dar asta ]ine de educa]ie. Dar
în ceea ce prive[te locurile de

DORINA C. (23 ani, student`). Sigur c` la noi e nevoie de
pu]in feminism. Femeilor

noastre nu le-ar strica pu]in`
mândrie. Aici m` refer nu
neap`rat la femeile din ora[ele
mari, ci mai ales la cele de la
]ar`, unde e aceea[i societate
patriarhal` împietrit`. {i exist`
problema asta a violen]ei în
familie, care e cumplit`. Iar
unele femei nici m`car nu [tiu
c` a[a ceva nu e admisibil [i
c` ar putea face plângere. Ele
a[a [tiu din mo[i-str`mo[i.
Asta e normalitatea lor.

munc` sau salariile, mi se pare
c` suntem egali.
ROBERT F. (21 ani, student). Emancipare, emancipare, dar s` nu înceap` s`
arate toate ca ni[te b`ie]oi sau
s` te dea în judecat` pentru c`
ai invitat o fat` în ora[ [i ea
spune c` ai h`r]uit-o, cum au
fost cazuri la americani. Eu
sunt pentru orice, în limita bunului-sim].
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