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EDITORIAL
Cvorumul democratic
Claudiu Bran
Parlamentarii no[tri [i-au gqsit \n mod constant
locul \n aceastq rubricq. La fel \n editorialele [i \n
paginile de politicq ale celorlalte publica]ii. La fel,
\n buletinele de [tiri ale radiourilor [i televiziunilor,
indiferent de simpatiile [i antipatiile acestora.
Rezultatul – zero. Presa latrq, parlamentarii rqmân.
{i \[i vqd \n continuare de nqravurile mo[tenite sau
dobândite. Cu maximq nesim]ire. Apoi se rq]oiesc
la câte un reporter care le pune, pe holurile
Parlamentului, câte o \ntrebare. }ipq ca din gurq de
[arpe cq suntem rqu inten]iona]i, cq vrem doar sq-i
\ncurcqm, cq prezentqm doar pqr]ile negative ale
activitq]ii domniilor lor. |n timp ce ei considerq cq
le mai lipse[te doar cercule]ul alb deasupra pletelor
sau a cheliilor, dupq caz. Imaginile prezentate de
cqtre televiziuni sqptqmâna trecutq nu mai lasq loc
la interpretqri, la plângeri sau la „vrqjeli“, ca sq
folosim un limbaj senatorial. Sqli goale, \ntreruperi
repetate din lipsq de cvorum, bqtaie de joc, pe scurt,
\n momentul \n care \n lucru era poate cea mai
importantq dezbatere de pânq acum a actualului
legislativ: bugetul pe anul viitor. Opozi]ia putea,
pur [i simplu, lipsi de la aceastq dezbatere.
Reprezentan]ii coali]iei aflatq la putere nu au, \nsq,
nici o scuzq. Au reu[it, \n doar câteva zile,
sq transmitq cetq]eanului propria lor sictirealq.
Peste trei ani, sau doi, sau peste câteva luni vor veni
cu fruntea plecatq [i cu cqciula \n mânq sq cer[eascq
voturi. {i vor primi ce au dat. {i ceea ce meritq. Ce
dacq se apropia week-end-ul? Se discuta bugetul.
Dacq lipseau o sqptqmânq de la vânqtoare, chef,
curve sau de aiurea nu se rupea pqmântul \n douq.
Parlamentarii Puterii nu au \nvq]at nimic din
pq]ania CDR-ului. Este problema lor, dar [i
a noastrq. Sq fie atât de dezamqgi]i cq Nqstase [i
Vqcqroiu au rqmas \n func]ii \ncât nu mai suportq
sq mai treacq pe la serviciu? Iar liderii lor \i acceptq
[i \i acoperq. Altfel ar fi dat publicitq]ii listele cu
chiulangiii, altfel ar fi propus ca parlamentarului
care n-a venit la muncq sq i se ia din salariu. La fel
ca oricqrui cetq]ean al acestei ]qri.
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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
dou` \ntreb`ri: dac` omul ar
fi avut bani, nu [i-ar fi
cump`rat o ma[in` nou`?
Asta-i prima. Iar dac` nu are
bani, care o fi ma[ina aia pe
care o po]i cump`ra cu un
avans mai mic de 1.000 de
euro?

O [tire mi-a atras
aten]ia s`pt`mâna
trecut`: pre]ul ou`lor a crescut cu 30 la sut`. |n
primul moment m-am gândit
c` ai no[tri comercian]i au
\ncurcat din nou Pa[tele cu
Cr`ciunul. Apoi m-am gândit
c` scumpirea vine din cauza
gripei aviare, care a nenorocit atâtea mii de g`ini. Chiar,
nu ne-a spus nimeni dac`
boala se transmite [i prin
ou`... Apoi m-am bucurat.
Mi-a trecut prin cap c`, m`car \n acest fel, putem spune
c` a crescut valoarea politicienilor no[tri, cel pu]in a
celor care au a[a ceva \n dotare. Am \nceput s`-i num`r [i
am c`zut \ntr-o neagr` depresie. Motivul: mi-a ie[it cu minus.
Bodu a ie[it din
nou la ramp`, de
ast` dat` cu un proiect referitor la comisarii
G`rzii Financiare. V`zând ce
[anse de reu[it` are \n mod
normal (vezi rezultatele r`zboiului cu Gigi Becali), omul
propune ca subordona]ii s`i
s` primeasc` uniforme [i armament. V` da]i seama, dac`
mergea [i el la Gigi cu mitraliera \n bra]e, un agheu pe

um`r [i \l a[teptau \n fa]a stadionului din Ghencea vreo
câteva TAB-uri [i tancuri, altfel st`teau lucrurile.
La sfâr[itul lunii se
termin` perioada
\n care românul
proprietar al unei rable mai
vechi de 12 ani poate s` o

DN 1 a fost \n]esat,
\ntre Bucure[ti [i
Azuga, cu camere
de luat vederi, instalate de
c`tre poli]i[ti. Acestea vor
monitoriza traficul, iar amenzile vor lua imediat drumul
c`tre adresele de acas` ale
contravenien]ilor, sus]in poli]i[tii. Bine\n]eles c` amplasarea exact` a acestor camere a
fost deja f`cut` public` de c`tre unele publica]ii de profil.
Bine\n]eles c` o groaz` de binevoitori au declarat deja r`zboi sau r`zbunare numitelor

aproape 4.000 de lei. Logic ar
fi ca taxa pe viciu s`-i afecteze cel mai mult pe parlamentari. Nu c` ar fi fum`tori
mai \nver[una]i decât ceilal]i
români, dar ne demonstreaz`,
pe zi ce trece, c` sunt vicia]i
pân` \n m`duva oaselor.

voie de bani pentru a reu[i
s`-[i pun` \n c`mar` câteva
borcane cu zacusc` sau mur`turi. Asta nu mai e de râs...
Senatorului Norica
Nicolai i s-a furat
telefonul. Nimic
extraordinar pân` aici, la câte
se fur` \n România. Problema
e c` i s-a furat chiar la locul
de munc`, adic` \n Parlament. Ei [i ce? Nici m`car
a[a [tirea nu devine extraordinar`. La cât fur` unii dintre

dracu’ pe ei. {i uite a[a, se
explic` vorba aia care spune
c` dac` stai cu un picior pe
plita \ncins` [i cu cel`lalt \n
ap` cu ghea]`, statistic te
sim]i perfect. {i ar mai fi
varianta ca autorit`]ile române s` fi dat [pag` firmei care
a realizat acest top, ca s` o \ntoarc` din condei.
Taxa pe viciu, atât
de controversat`,
se pare c` va afec-

Se spune c` poli]i[tii nu au noroc.
Nimic mai fals.
Ne-a demonstrat-o, de curând,
chiar un criminal, care a ajuns
\n mâinile primitoare ale oamenilor legii dintr-o, hai s`-i
spunem, \ntâmplare. Dup` ce
ucisese un b`trân din Vaslui
pentru a-i vinde casa, criminalul a disp`rut. Luase cu el
câteva lucruri ale b`trânului [i
se aciuise prin Sinaia. |ntr-o
bun` zi (dar nu pentru el),
uciga[ul a ajuns la spital, pen-
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vând` statului, \n schimbul
sumei de 35 de milioane de
lei vechi. Asta cu condi]ia ca
ace[ti bani s` fie folosi]i ca
avans pentru achizi]ionarea
unei ma[ini noi. Acum se pun

Cabinet de avocaturq

Ioan Creþu


asisten]q juridicq în procese penale,
civile, comerciale
 înfiin]qri societq]i comerciale
 acte adi]ionale
 redactqri, atestqri acte
Str. Viorele nr. 34, bl. 15, sc. 4, parter, ap. 108,
Sector 4, Bucure[ti

camere, a[a c` via]a lor se
preconizeaz` a fi scurt`. |n
cazul \n care, totu[i, vor sc`pa nev`t`mate, tot nu vor folosi la mare lucru. Trece N`stase c`tre Cornu, cu girofar [i
\nso]itori. |nchid camerele
ochii, ru[inate? |i \nchid. Trece T`riceanu, cu motocicleta.
Iar \i \nchid. Ca s` nu se mai
\nro[easc` de ru[ine camerele, propunem s` fie setate
doar de la Dacie \n jos, adic`
pentru Dacia [i Trabant.
Pensionarii
din
Vaslui s-au repezit,
care mai de care, la
Casa de Ajutor Reciproc, s`
fac` \mprumuturi. La prima
vedere, te a[tep]i s` fie vorba
despre fonduri pentru achizi]ionarea de brad, caltabo[,
burt` sau porc. Din nefericire, oamenii declar` c` au ne-

Telefon/fax: 021/330.36.47
Mobil: 0744.121.291
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Pl`tim cash orice informa]ie

parlamentarii no[tri... Chiar,
de ce am mai publicat [tirea
aceasta?

ta cel mai mult pe fum`torii
care nu prea au bani \n
buzunare. Cel mai mult se
vor scumpi ]ig`rile de trist`
amintire „Carpa]i“, la pre]ul
c`rora se vor mai ad`uga

tru c` soba din camera unde
locuia explodase. Dup` ce au
g`sit lucrurile b`trânului, poli]i[tii nu au mai avut altceva de
f`cut decât s` pun` r`nitului
c`tu[ele. Baft` \n continuare!

Un top nou-nou]
realizat de c`tre o
firm` din str`in`tate sus]ine c` România st`
ceva mai bine \n ceea ce
prive[te [paga, \n sensul c`
românul d` [pag`, anual, un
procent ceva mai mic din
veniturile sale. Surprinz`tor,
st`m mai bine decât vecinii
bulgari. Exist` nu una, ci mai
multe explica]ii. Pe de o parte, mul]i români au ajuns la
un câ[tig anual de zero lei,
zero dolari, zero euro. Pentru
[pag` se \mprumut`, dar asta
\nseamn`, sociologic, c` dau
[pag` zero la sut` din venituri. Scade procentul? Scade.
Pe de alta, cei care dau [p`gi
adev`rate nu recunosc, c`-i
Aceste texte sunt pamflete [i vor fi tratate ca atare!
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dezvqluiri

Scandalul financiar „Dacia Felix“ a fost provocat

Fredy Robinson,
omul din umbrã, în acþiune
Opera]iunile tipic gangstere[ti ale grupului Mania, \ndreptate \mpotriva intereselor
B`ncii Dacia Felix s-au petrecut \ntr-o perioad` relativ scurt`
de timp (1994 – 1996), iar ceea
ce atrage aten]ia \n mod deosebit este faptul c` peste 90% din
crean]ele nerecuperate ale b`ncii erau reprezentate de bani a
c`ror urm` s-a pierdut pe circuite financiare externe. Este
motivul principal pentru care
Mania s-a gr`bit s`-l scoat` din
joc pe Sever Mure[an, printr-un
denun] calomnios, care va duce
\n cele din urm` la arestarea celui din urm` \n Ungaria [i extr`darea sa \n Elve]ia. Vom reveni la acest episod, nu \nainte
de a preciza c` Sever Mure[an
a fost achitat \n toate procesele,
iar \n acest moment Banca Dacia Felix \i datoreaz` peste 39
de milioane de dolari.

Între ridicol ºi penal
La un moment dat, \n noiembrie 1998, grupul de oameni de afaceri israelieni condus de Fredy Robinson cesioneaz` ac]iunile de la Dacia Felix, angajându-se s` reorganizeze banca [i s` recupereze datoriile.
Despre gruparea Robinson
s-a mai discutat \n pres`, f`r` a
se atinge \ns` punctele sensibile
ale infiltr`rii acesteia la \nalt nivel \n structurile politice române[ti.
Vom sublinia c` ac]iunile
pentru a[a-zisa recuperare a
crean]elor au p`r]i ridicole [i
p`r]i cu conota]ie penal`. Astfel, Robinson \ncheie un con-

tract de colaborare cu Ion Ilie
Mania, având ca obiect recuperarea unor debite. Prin grupul
s`u de firme, Mania avea \ns`
credite nerambursabile de la
Banca Dacia Felix de circa 20
de milioane de dolari. Pentru
acest lucru Mania se afla \n stare de judecat` cu Dacia Felix, la
Judec`toria Timi[oara, fiind
acuzat de \n[el`ciune, fals [i uz
de fals. |n ciuda acestui v`dit
conflict de interese, \n scrisoarea care \nso]e[te contractul
dintre Mania [i Banca Dacia

Felix, Robinson stipuleaz` ca
Mania s` primeasc` 5 la sut`
din recuper`ri, plus o sum` de
50.000 de dolari pe an.

Mata Hari în variantã
dâmboviþeanã
La \nceputul lui 2001, \l
\ntâlnim pe Mania \n Elve]ia,
unde lua parte la \ntâlnirile cu
avoca]ii b`ncii, ceea ce demonstreaz` c` se afla \n executarea
contractului. Tot de recuperarea
crean]elor se ocupa [i firma
Kolal, condus` de Liviu Mand-
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ler, [i propriul departament de
urm`rire credite din interiorul
B`ncii Dacia Felix.
Robinson, fie ca actor
principal, fie ca regizor s-a angajat \ntr-un joc periculos atât
cu BNR-ul, cât [i cu CEC-ul.
Când Guvernatorul Mugur
Is`rescu a luat hot`rârea ca
Banca Dacia Felix s` fie pus`
\n supraveghere judiciar`, urmând a fi declarat` \n stare de
faliment, apare o a[a-zis` solu]ie salvatoare: Elena Timofte
Al Rahie. Aceasta, agreat`
ini]ial \n banc` de Liviu Mandler, pre[edinte al Consiliului
de Administra]ie, va deveni
consiliera particular` a lui
Fredy Robinson. Elena Timofte, fost` [ef` de cabinet a senatorului Solcanu, a reu[it s` stabileasc` un lan] rela]ional eficient \ntre liderii PSD-ului,
f`r` a neglija \ns` [i alte structuri politice [i chiar ale serviciilor secrete. Asupra acestui
aspect ne vom opri un moment. Inclusiv lui Liviu Mandler, dar se pare c` [i lui Fredy
Robinson, Elena Timofte li s-a
prezentat ca f`când parte din
structurile strict secrete ale statului român. Elena \l prezint`
celor doi pe Chiuzbaian, fostul
ministru al Justi]iei, cu care
spunea c` urma s` se c`s`toreasc`. |n 2000, când se deruleaz` episodul despre care vor-

bim, urmau alegerile generale
[i preziden]iale.

Axa
Robinson-Miki ªpagãAdrian Nãstase
Din CDR se alesese praful [i nu era dificil de prev`zut c` PSD-ul urma s` câ[tige alegerile. |n consecin]`,
Elena Timofte se face luntre
[i punte [i \l prezint` pe Robinson unor persoane din anturajul lui Adrian N`stase. |n
combina]ie este atras [i {tefan Mih`ilescu, cunoscut de
opinia public` dup` pseudonimul Miki {pag`.
Poate fi un zvon, dar se
pare c` domnul respectiv ar fi
plimbat o serviet` con]inând un
milion de dolari.

Trec alegerile, Adrian
N`stase devine prim-ministru
[i se implic` direct, prin declara]ie public`, \n favoarea B`ncii Dacia Felix. Evident, banca
nu mai este declarat` \n stare de
faliment.
Pentru grupul Robinson
mai trebuia \ns` \nl`turat` o
piedic` – Sever Mure[an, principalul ac]ionar la Banca Dacia
Felix la \nceputul anilor ’90. Se
angajeaz` \ntr-o serie de procese \mpotriva lui, pe care \n
majoritate le pierde.
Pentru a se acoperi anumite urme, Robinson \l \nl`tur` de la conducerea B`ncii
Dacia Felix pe Liviu Mandler
[i schimb` numele b`ncii \n
Eurombank. (va urma)
GEORGE DORA
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Þepe cu locuri de muncã
and Garcia“ nu are reprezentan]` nici \n România, nici \n
Moldova.

Laptele produce bani

Una dintre problemele
presante ale românului este, \n
ultima vreme, nesiguran]a, sau
chiar lipsa unui loc de munc`.
Zi de zi auzim c` s-au mai desfiin]at câteva sute sau mii de locuri de munc` [i o groaz` de
oameni au r`mas f`r` posibilitatea câ[tig`rii pâinii zilnice.
Cu toate acestea, rubricile de
mic` publicitate ale ziarelor, ca
[i o serie de pagini de Internet,

abund` de oferte de munc`, una
mai tentant` decât alta. De ce
aceast` neconcordan]` \ntre
oferte [i statistici? Unul dintre
motive ar fi domeniile \n care
se cer lucr`tori, iar altul, [i nu
cel din urm`, ar fi teama de necunoscut, ne\ncrederea, teama
de a nu fi p`c`lit. Adev`rul este
c` domeniul locurilor de munc` aduce unor „\ntreprinz`tori“
bani frumo[i, c`zu]i „din cer“.

Anun]urile care garanteaz` \mbog`]irea peste noapte, locuri
de munc` extraordinare \n str`in`tate etc. sunt de fapt ni[te escrocherii menite a atrage bani
de la cei care caut` un loc de

ofertele agen]iei de fotomodele
„Elite Artmoda-XXI“, care s-a
dat drept filial` a companiei
„McLauren Lamberti and Garcia“ (SUA). Firma fals` era
condus` de un moldovean de

„Decupa]i articole din ziare. 50 de dolari
fiecare“; „Cre[te]i arici acasq. 1.000 de dolari
kilogramul“; „Cquta]i nume pentru noi. Plqtim 200
de dolari pentru fiecare 100 de nume“; „Pune]i
materiale \n plicuri“. Anun]uri \ntâlnite foarte des.
Majoritatea sunt ]epe

Producerea de materii prime cosmetice pe baz` de lapte
este o treab` serioas`, pe care
marile firme pun mare accent.
Pre]ul mare al cosmeticelor [i
faptul c` tot românul a v`zut
cel pu]in o reclam` \n care sunt
l`udate efectele terapeutice ale
laptelui au mai dat o idee de
„afacere“ escrocilor. Pe pliante
distribuite gratuit au ap`rut
anun]uri dintre cele mai tentante: „Dori]i s` câ[tiga]i lunar
30 de milioane de lei?“. Naivii
erau asigura]i c` „testele de laborator din mai multe universit`]i au constatat c` laptele este
un ingredient ideal pentru produsele cosmetice“. |ntr-o prim`
etap`, omul trebuia s` mearg`
la sediul societ`]ii unde, dup`
un instructaj, era pus s` cumpere ni[te catalizatori necesari
produc]iei. Pentru produc]ie
erau necesari minimum cinci
catalizatori, pentru care se pl`tea cu banii jos. Metoda de lucru era foarte simpl`: laptele se
amestec` cu catalizatorul, se depozita timp de [apte zile \ntr-un
loc \ntunecos, pasta rezultat` se
amestec` iar cu lapte proasp`t,
se filtra printr-o bucat` de bumbac [i se punea la uscat. Astfel,
se ob]inea lactoalbumina, care
se ducea la sediul firmei [i
urma... \mbog`]irea. Mii de
cet`]eni s-au visat furnizori ai
marilor firme de cosmetice, au
pl`tit catalizatorii, au muncit la
producerea lactoalbuminei,
doar c` nu au g`sit cump`r`tori
pentru ea. Ini]ial, reprezentan]ii
firmei au motivat c` au prea
multe oferte [i mai dureaz`
pu]in pân` vor face livr`rile
pentru care au comenzi. Ulterior, când presiunea celor p`c`li]i a devenit prea mare, firma a disp`rut, iar angaja]ii nu
au mai fost de g`sit. Probabil
c` acum func]ioneaz` prin alt
ora[ al ]`rii.

munc` [i cred \n a[a ceva. Când
se selec]ioneaz` anun]urile \n
vederea angaj`rii, pentru a nu
c`dea prad` unor escrocherii
sau a altor situa]ii cel pu]in nepl`cute, trebuie ]inut cont de
câteva aspecte: formatul [i aspectul anun]ului (un anun] cu
un aspect [i un format atr`g`tor, care sunt de obicei scumpe,
se refer`, \n general, la locuri de
munc` serioase), con]inutul
anun]ului (dac` este la obiect,
profesional, cu accent pe condi]iile de angajare, este de asemenea o indica]ie bun` a unui
anun] serios; \n schimb, dac`
anun]ul pune accent pe beneficiile ob]inute de angajat, de
obicei denot` un aspect cel pu]in dubios).

21 de ani. Clien]i ai agen]iei au
fost actori, oameni de televiziune, manechine de pân` la 35 de
ani, precum [i copii de la trei
ani \n sus, c`rora li s-a garantat
un loc de lucru foarte bine pl`tit
\n str`in`tate, \n sfera businessului fotomodelelor. |nainte de a
pleca la treab` \ns`, ei urmau s`
fac` ni[te cursuri de preg`tire
actoriceasc`, de machiaj etc.
Pentru cursuri, lec]ii suplimentare [i [edin]ele foto, mul]i au
achitat \ntre 400 [i 1.000 de dolari. Dup` câteva luni, firma a
disp`rut, cu câteva sute de mii
de dolari „profit“. Autorit`]ile
au f`cut apel la Interpol, dar poli]i[tii americani au transmis c`
firma „McLauren Lamberti

Pãcãlealã
la nivel înalt

Pe pliante distribuite gratuit au apqrut anun]uri
dintre cele mai tentante: „Dori]i sq câ[tiga]i lunar
30 de milioane de lei? Trebuie doar sq
produce]i lactoalbuminq, din lapte [i catalizatori.“
Mii de români au rqmas fqrq bani, \ncercând sq se
\mbogq]eascq \n acest mod

Mai mul]i români, dar [i
mai mul]i cet`]eni ai Republicii
Moldova „au fost sedu[i“ de

Munca la domiciliu
Una dintre cele mai la
mod` p`c`leli, atât la noi, cât
[i \n exterior, atât pe Internet,
cât [i \n ziare, este aceea care
promoveaz` munca manual`
la domiciliu: procesatul coresponden]ei, asamblatul juc`riilor sau \ncropirea de colaje,
confec]ionatul obiectelor artizanale, tipografiatul la ma[ina
de scris etc. |n cele mai multe

dintre cazuri, este necesar ca
doritorul s` achizi]ioneze de la
„angajator“ pachetul cu care va
\ncepe treaba. Fa]` de câ[tigurile promise, aceast` investi]ie
pare aproape neglijabil`. Bine\n]eles c` banii promi[i nu vor
mai ap`rea niciodat`, iar escrocul va realiza un venit apreciabil, ]inând cont de num`rul
mare al celor p`c`li]i.

Mica publicitate
Oricine [i-ar dori un loc de
munc` care s`-i aduc` sute sau
chiar mii de dolari lunar [i pentru care s` nu se pretind` nici o
calificare sau experien]`. A[a
se face c` multe persoane cad
\n plasa unor anun]uri atr`g`toare, dar f`r` acoperire \n realitate. Sistemul este foarte simplu, dar, func]ionând la limita
legii, e greu de probat caracterul s`u ilicit. „Locuri de munc`
la domiciliu, câ[tiguri lunare de
10.000.000 de lei“, se men]ioneaz` \ntr-un anun]. „Oferte de
munc` la domiciliu pentru toat`
]ara, 200-300 de dolari lunar“,
promite un altul, care este, \ns`,
surclasat de „1.000 de dolari \n
30 de zile, afacere prin po[t`“.
Unele anun]uri garanteaz`
chiar „câ[tiguri nelimitate“. {i,
culmea, totul s-ar desf`[ura
acas`, f`r` un program fix [i
f`r` [efi.

Fãrã limite
Imagina]ia ofertan]ilor nu
se opre[te aici. Iat` alte modalit`]i de a face bani pe care le
propun ace[tia: „Decupa]i articole din ziare. 50 de dolari fiecare“; „Cre[te]i arici acas`.
1.000 de dolari kilogramul“;
„C`uta]i nume pentru noi. Pl`tim 200 de dolari pentru fiecare 100 de nume“; „Pune]i
materiale \n plicuri. Ve]i primi
bani \n urm`toarele dou` s`pt`mâni [i apoi s`pt`mânal.
Ve]i primi materialele pe care
trebuie s` le pune]i \n plicuri.
Plicurile vor avea adresele [i
timbrele necesare. Ca s` pute]i
\ncepe imediat, v` solicit`m
taxa de 24,95 dolari, care reprezint` cheltuielile noastre [i
o garan]ie a faptului c` ve]i lucra cu noi cât dori]i“.
{i s` nu uit`m de trafican]ii de carne vie, care, sub pretextul c` trimit românce tinere
la munc`, \n str`in`tate, alimenteaz` pia]a ieftin` a prostitu]iei din ]`rile-]int`. |n acela[i
mod, zeci de mii de români au
ajuns s` cer[easc` prin toate
col]urile Europei.
Iar ca ultim argument c`
fenomenul a atins cote extrem
de \nalte, multe dintre anun]urile de acest gen \ncep exact cu
fraza: „Nu e ]eap`“. Ho]ul strig`: „Ho]ii!“.
CLAUDIU BRAN
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB
În 1968, generalul Kostial,
alias obiectivul „Corbul“ îi
adreseaz` o scrisoare Secretarului general al Partidului Comunist al URSS, Leonid Brejnev, cerându-i s` intervin` cu
trupe în România, pentru a-l înl`tura de la putere pe Ceau[escu. Amintim c` generalul
Kostial era un vechi prieten [i
tovar`[ din timpul ilegalit`]ii al
lui Nicolae Ceau[escu, cei doi
fiind [i aresta]i în acela[i timp
dup` procesul de la Craiova,
din 1933. Scrisoarea a fost interceptat`, iar Kostial a fost exclus din partid [i i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Curtea de
Arge[. Exilul lui Kostial dureaz` pân` în 1973, când apare
scandalul „Sticlaru“.

„Sticlaru“
Sub aceast` denumire de
cod era cunoscut generalul
{erb, comandant al trupelor de
gr`niceri, recrutat de GRU (serviciul de spionaj militar so-

vietic) pe baz` de [antaj. Generalul {erb a furnizat sovieticilor
mai multe date secrete privind
organizarea armatei române,
inclusiv planurile defensive

acte, se va înscrie în FSN ca
om persecutat de regimul
Ceau[escu [i va ajunge primar în comuna Malu cu Flori,
jude]ul Dâmbovi]a.

Primul element recrutat de Kostial a fost
ex-ministrul Apqrqrii, generalul Ion Ioni]q,
care a devenit pentru ofi]erii de contrainforma]ii
obiectivul „Iorgu“
pentru a face fa]` unui atac pe
frontiera de est a ]`rii.
Din p`cate, [i în cazul
„Sticlaru“ s-a dat dovad` de
obi[nuita la[itate care era instaurat` în rela]iile dintre Bucure[ti [i Moscova. |n loc s`
fie judecat pentru tr`dare, generalul {erb a fost inculpat
doar pentru neglijen]` în serviciu, a fost degradat la gradul
de soldat [i condamnat la 2-3
ani de închisoare. Ca o nostimad`, dup` revolu]ia din decembrie 1989 generalul {erb,
alias Sticlaru, spion sovietic
dovedit cum se spune, cu

Nimeni nu a în]eles de ce
Ceau[escu l-a iertat pe Kostial,
în 1973, exact dup` scandalul
provocat de tr`darea generalului {erb. Cert este c` acesta a
primit din nou pensia militar`,
a revenit la Bucure[ti, s-a c`s`torit cu amanta rusoaic`, a început s` viziteze anual URSS-ul
[i s` se întâlneasc` cu fiul s`u
natural – Anatoli –, acum c`pitan în Armata Ro[ie.
Kostial a început s` recruteze mai mul]i ofi]eri activi [i în
rezerv` din armat`, nemul]umi]i de na]ionalismul lui Nicolae Ceau[escu. Primul element

recrutat de Kostial a fost fostul ministru al Ap`r`rii, generalul Ion Ioni]`, care a devenit
pentru ofi]erii de contrainforma]ii obiectivul „Iorgu“. Dup` îndep`rtarea sa de la conducerea MApN, Ioni]` fusese
numit pre[edinte al societ`]ii
Crucea Ro[ie, fiind extrem de
respectat atât în mediul militar, cât [i civil.
Practic, Ion Ioni]` a luat
asupra sa conducerea [i organizarea conspira]iei militare împotriva lui Nicolae Ceau[escu.
Se cuvine s` facem o men]iune.
Dac` unii actori din gruparea
„Corbii“ (Nicolae Militaru
alias „Milic`“, Ion Iliescu alias
„Iancu“, Radu Nicolae alias
„Rodion“, generalul Kostial
alias „Corbul“) au [tiut c` fac
jocul sovieticilor, fiind cu o excep]ie agen]i ai KGB [i GRU,
Ion Ioni]` era împotriva lui
Ceau[escu, fiind con[tient c`
megalomania dictatorului va
arunca România într-o situa]ie

disperat` care nu se putea finaliza decât printr-o explozie social`. Totu[i, România fiind o
]ar` membr` a Tratatului de la
Var[ovia, nu este exclus ca Ioni]` s` fi cunoscut [i acceptat
faptul c` unii dintre membrii
conspira]iei erau oamenii serviciilor secrete sovietice.

(XI)

man l-a informat pe Nicolae
Ceau[escu cu privire la denun]ul scris de generalul Militaru.
Securitatea, la rândul ei, a oscilat între o raportare corect` [i
o mu[amalizare a cauzei sub
acoperirea muncii de „influen]are pozitiv`“, a „spargerii anturajului cu poten]ial infrac]io-

În aceastq grupare exista însq [i un ideolog –
Silviu Brucan, marginalizat de Ceau[escu încq de la
începutul anilor ’70
Decesul lui Ion Ioni]`, în
urma unui cancer a c`rui apari]ie [i evolu]ie poate fi considerat` suspect`, îl aduce pe generalul Militaru drept [ef al ramurii militare a conspira]iei.
Dup` ce intervine arestarea lui
Radu Nicolae, alias „Rodion“,
Militaru se sperie, se prezint` la
CC al PCR [i face un autodenun] în fa]a lui Ion Coman cu
privire la întreaga re]ea. Aici intervine o problem` înc` nesolu]ionat`. Nu se [tie dac` Ion Co-

nal“ [i a „recrut`rii în scop de
dezinformare“ a elementelor
din re]ea.
În aceast` grupare exista
îns` [i un ideolog – Silviu Brucan, marginalizat de Ceau[escu înc` de la începutul anilor
’70. Brucan a înt`rit prin contactele sale externe, atât în
Vest, cât [i în Est, coeziunea
grupului care, cu toate c` era
infiltrat de securitate, a continuat s` activeze. (va urma)
George Dora
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top secret

Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XX)
– Legenda biograficq –
Ilegalii au fost [i poate
vor r`mâne pe scena vie]ii
spionajului cei mai buni actori. Prin specificul categoriei
de spioni care au fost, ei s-au
identificat total rolului atribuit
de ofi]erul instructor care i-a
recrutat, i-a preg`tit [i i-a trimis în misiune extern`. C`ci,
pe lâng` preg`tirea special`
necesar` desf`[ur`rii muncii
de informa]ii, ilegalii trebuiau
s` memoreze un roman întreg
– cel al propriei noi vie]i, al legendei biografice devenite
autobibliografice, adev`ratul
scut al garan]iei fizice [i mai
ales juridice [i civile al existen]ei lor ca spioni într-un spa]iu extern, într-o lume nou`, în
care [i ei trebuiau s` fie o
Noutate Biografic` [i Civil`,
cu toate elementele de stare
civil` schimbate, de la na[tere
[i pân` la data plec`rii în misiune. Un asemenea rol pentru
un ilegal însemna cel mai
mare test al noii sale vie]i, pe
care urma s` o tr`iasc` nu
doar printre semenii din rândul c`rora î[i lua zborul, dar
mai ales în rândul celor din
sfera în care urma s` aterizeze.
Pentru to]i ilegalii, legenda
biografic` era cel mai important accesoriu informativ al
unui spion din aceast` categorie special`.

Repeta de la început fiecare rol care compunea
toatq „autobiografia“ sa, de o sutq de ori, de o mie
de ori, sau de atâtea ori de cât era nevoie pentru ca
rolul squ sq fie însu[it perfect, absolut fqrq nici
o gre[ealq care sq trqdeze scenariul sau sq creeze dubii
asupra „actorului“
Un accesoriu de care el
avea nevoie mai mult decât
orice al element al muncii informative speciale, un accesoriu pe care nu avea voie s`-l
modifice sub nici o form` din
proprie ini]iativ` [i în nici o situa]ie în care s-ar fi aflat, în special într-o situa]ie de pericol sau
de instigare din partea unor persoane sau a organelor de contraspionaj din spa]iul penetrat.
Regizorul [i scenaristul biografiei sale legende erau una [i
aceea[i persoan` – ofi]erul instructor, cel care concepea toate
„replicile“ rolului s`u, toate
am`nuntele fiec`rei situa]ii, ale
fiec`rui gest din oricare din perioadele vie]ii noi pe care ilegalul o tr`ia la modul cel mai
con[tient al necesit`]ii. Cu el
repeta de la început fiecare rol
care compunea toat` „autobiografia“ sa, de o sut` de ori, de o
mie de ori, sau de atâtea ori de
cât era nevoie pentru ca rolul
s`u s` fie însu[it perfect, absolut f`r` nici o gre[eal` care s`
tr`deze scenariul sau s` creeze
dubii asupra „actorului“ din

partea „publicului“, oricare ar fi
fost el, oriunde [i oricând. Orice spion clasic are nevoie de
anumite accesorii obligatorii
pentru îndeplinirea misiunii trasate: bani, ma[ini, case conspirative, telefoane, documente
reale sau false, armament de
diverse tipuri, mijloace tehnice
de ascultare sau urm`rire informativ`, diverse articole vestimentare de uz personal, rela]ii
[i persoane.

loace specifice ale muncii de
informa]ii, f`r` de care orice
spion nu-[i poate îndeplini misiunea, oricât de bine preg`tit ar
fi el [i oricât de u[oar` ar fi misiunea. Pentru spionul ilegal
aceste elemente reprezint` doar
aspectul tehnic operativ, [i nu
esen]a existen]ei lui într-un spa]iu. Aceste elemente îi sunt necesare, dar nu [i esen]iale. Spionul clasic ac]ioneaz` în numele unei agen]ii care l-a recrutat,
l-a preg`tit [i l-a trimis în misiune în acela[i spa]iu sau într-un
spa]iu str`in, aflat într-o alt`
]ar` sau mediu geografic, politic, economic sau comercial.
Misiunea pe care o are de îndeplinit se realizeaz` ca urmare a

Pentru spionul ilegal aceste elemente reprezintq
doar aspectul tehnic operativ, [i nu esen]a
existen]ei lui într-un spa]iu. Aceste elemente îi sunt
necesare, dar nu [i esen]iale
Toate aceste accesorii sunt
îns` clasice [i pot varia de la un
spion la altul, în func]ie de specificul misiunii, de mediul [i
spa]iul geografic în care ea se
execut`, de obiectivul penetrat,
de persoanele [i de natura informa]iilor pe care spionul urmeaz` s` le ob]in` [i s` le transmit` agen]iei de spionaj din
care face parte. Toate acestea
sunt nu doar accesorii, ci [i mij-

unei preg`tiri speciale, dar întotdeauna cu toate datele de stare civil` reale ale spionului,
eventual cu unele modific`ri
privind preg`tirea sa profesional`, starea civil`, starea material`, domiciliul sau cet`]enia,
locul de munc` la care face referire când intr` într-un sistem
rela]ional, colegii de munc` sau
rela]iile pe care se laud` c` le
are etc.
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top secret
Când un asemenea spion este identificat
se ajunge foarte u[or la adevqrata
sa identitate, la domiciliul squ, la familie,
la rude, la prieteni sau la oricare
dintre cuno[tin]ele [i rela]iile sale, iar
probele administrate împotriva sa sunt mai
convingqtoare [i mai u[or de strâns
Este normal ca în preg`tirea care i se face unui spion clasic, acesta s` fie instruit suficient de mult cu toate aceste
elemente de care are absolut`
nevoie pentru îndeplinirea misiunii, cum s` mint` frumos [i
credibil [i pe cine s` mint`,
cum s` falsifice unele documente care-i sunt necesare în
anumite situa]ii, cum s` mituiasc` colegi de munc`, [efi, secretare, oameni politici, oameni
de afaceri [i chiar poli]i[ti sau
al]i func]ionari publici sau guvernamentali, de care are absolut` nevoie.
Pentru spionul clasic toate
accesoriile se rezum` îns` la
atât cât îi este necesar pentru îndeplinirea misiunii pe situa]ia
sa real` de stare civil`. Când un
asemenea spion este identificat
se ajunge foarte u[or la adev`rata sa identitate, la domiciliul
s`u, la familie, la rude, la prieteni sau la oricare din cuno[tin]ele [i rela]iile sale, iar probele administrate împotriva sa
sunt mai conving`toare [i mai
u[or de strâns. De la el, organul
de contraspionaj ajunge mai
u[or la rela]iile pe care le are [i
care îl cunosc mai bine [i pe o
perioad` mai îndelungat` de
timp, unele chiar din copil`rie,
din [coala elementar`, liceu sau
facultate. În unele situa]ii, organul de contraspionaj poate ajunge chiar [i la ofi]erul de informa]ii cu care ]ine leg`tura sau
la ceilal]i membri ai re]elei din
care face parte, astfel încât ori îi
probeaz` mai u[or [i complet
activitatea de spionaj desf`[urat` [i îl trimite în instan]`, ori
au mai multe argumente [i probe care-l determin` s` tr`deze
[i s` cedeze la colaborare.

de obligatorie [i de important`,
este aceea a însu[irii ei la modul ideal de c`tre ilegal, de actorul care va juca rolul perfect
al personajului pe care urmeaz`
s`-l întruchipeze pe tot parcursul execut`rii misiunii. O legend` biografic` foarte bun`,
dar [i foarte bine însu[it` [i interpretat` magistral îl va ajuta

O legendq biograficq foarte bunq, dar [i foarte bine
însu[itq [i interpretatq magistral îl va ajuta pe ilegal
sq-[i uite pânq [i adevqratele date personale de stare
civilq [i chiar [i propriile trqiri din copilqrie
Altfel stau lucrurile îns` în
cazul ilegalilor acoperi]i în procentul maxim de sut` la sut`
prin folosirea legendei biografice, care-i asigur` protec]ia maxim` prin îns`[i natura [i specificul ei de scut informativ total.
Condi]ia esen]ial` pentru
realizarea acestui scop este ca
ea, în primul rând, s` fie conceput` f`r` nici o fisur`, pornindu-se de la un num`r cât
mai mare de elemente reale folosite în combina]ia informativoperativ`, iar elementele fictive
ad`ugate s` fie acoperite complet cu date, fapte, rela]ii [i documente care s` reziste la orice
verificare din partea adversarului. A doua condi]ie, la fel

pe ilegal s`-[i uite pân` [i adev`ratele date personale de stare
civil` [i chiar [i propriile tr`iri
din copil`rie, din perioada de
adolescen]` [i cele ulterioare
acesteia.

fi cel mai bun actor – „Adev`ratul 007“. Elementul-cheie
al acestui succes l-a constituit
întotdeauna convingerea cu
care ilegalul [i-a jucat rolul
personajului pe care l-a întruchipat pe adev`rata scen` a
vie]ii – câmpul de b`taie cu
organele de contraspionaj. Însu[indu-[i perfect o legend`
biografic` bine regizat`, un ilegal va fi actor pentru o lume
întreag`, o lume nou` îns`, pe
care [i-o construie[te atât în trecut, dar mai ales în prezent [i
viitor. Aceast` lume nou` [i-o
va construi personal, dar dirijat
permanent din spatele cortinei
de c`tre ofi]erul instructor,
care-l va verifica continuu, nu
doar pân` la însu[irea perfect`
a rolului, dar [i dup` aceea,

Elementul-cheie al acestui succes l-a constituit
întotdeauna convingerea cu care ilegalul [i-a jucat
rolul personajului pe care l-a întruchipat pe adevqrata
scenq a vie]ii – câmpul de bqtaie cu organele de
contraspionaj
Un asemenea rol magistral jucat îi va face invidio[i pe
to]i scenari[tii [i regizorii
teatrali, c`ci oricare din ei [i-ar
dori un actor ca ilegalul, care
dup` o misiune de spionaj bine
îndeplinit` va dovedi c` poate

chiar [i dup` plecarea în misiune extern`. El va fi [i scenarist [i regizor, dar [i sufleurul
anonim [i bine ascuns pentru
to]i ochii publicului. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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spionaj

Ultima întâlnire cu Agentul A007 (XVII)
s` coboare, iar \n laterale sunt
doar v`i foarte abrupte [i foarte
adânci.
Ma[ina sa a intrat direct
\ntr-un parapet, l-a rupt [i a c`zut
de la o \n`l]ime de peste 30 de
metri direct \n pr`pastie, unde
s-a contorsionat \ntr-un mod
diabolic. Raul a decedat pe loc,
iar poli]ia sosit` la locul accidentului l-a scos dup` eforturi foarte
mari.“ „Cine a anun]at accidentul?“ „La poli]ie s-a primit
un telefon anonim. O persoan`
care nu [i-a declarat identitatea a
sunat [i a anun]at c` trecea \ntâmpl`tor prin zon` [i a v`zut o
ma[in` care tocmai ateriza \n
pr`pastie“. „Este, \ntr-adev`r, un
accident suspect. Ma[ina a fost
expertizat` cumva de poli]ie?“.
„Da, Andrei, dup` câteva zile.
Poli]i[tii au descoperit c` nu mai
avea frâne iar cauza accidentului
a fost viteza excesiv de mare cu
care ma[ina s-a izbit de parapetul lateral“. „Cam la ce or` au
stabilit impactul?“ „|n jurul orei
23.45. I-au g`sit mobilul [i un
apel c`tre telefonul de acas`.
Katty a declarat c` a auzit telefonul ei sunând, dar c` s-a \ntrerupt“. „Probabil c` Raul n-a mai
avut timpul necesar s` vorbeasc` cu Katty“.
„Raul nu a ]inut \ns` cont
de sfaturile prietenului meu [i a
acceptat banii \n condi]ii pe
care nu le [tie decât, probabil,
so]ia lui – Katty. Cert este c`,
dup` \mprumut, Raul [i-a
schimbat radical modul de via]` [i comportamentul. A intrat
\ntr-un cerc de rela]ii foarte dubioase [i la fel de periculoase.
A reu[it \n câteva luni s`-[i pun` la punct laboratorul privat,
[i-a angajat apoi câ]iva speciali[ti chimi[ti [i doctori, foarte
tineri [i de perspectiv`, [i a
\nceput s` lucreze, dar parc` nu
mai era el. Se schimbase mult,
nu mai era omul mereu radios,
optimist [i \ncrez`tor \n sine,
de[i participase la dou` simpozioane \n lumea medical` unde
prezentase câteva succese deosebit de valoroase \n domeniul
\n care f`cea cercet`rile. Povestea a mers a[a pân` \n ziua \n
care Don Pavolio i-a cerut lui
Raul s`-i restituie banii datora]i. Acesta era numele a[a-zisului binevoitor care-i \mprumutase banii pentru investi]ia
f`cut` \n laborator.
Accidentul avusese
loc seara, aproape de
miezul nop]ii, la
circa 100 de kilometri
de Lima
Raul l-a c`utat din nou pe
Manphis, s`-l consulte cu privire la o nou` surs` de bani.
Se pare c` termenul de restituire a datoriei fusese devansat cu mult timp \nainte, iar

contractul cu Don Pavolio avea
[i o clauz` secret`, pe care Raul
a evitat s` i-o declare prietenului meu la fiecare \ntâlnire.
Manphis i-a recomandat lui
Raul [i l-a sf`tuit s`-i cear` lui
Don Pavolio o amânare a pl`]ii,
timp \n care i-a propus s`-i g`seasc` un sponsor veritabil. Au
r`mas \n]ele[i s` se re\ntâlneas-

sale a aflat c` Raul avusese accidentul \n timp ce se \ntorcea
\n Lima de la un simpozion,
unde prezentase \nc` o descoperire de-a sa. Accidentul avusese loc seara, aproape de miezul nop]ii, la circa 100 de kilometri de Lima.
Raul oprise la o benzin`rie, f`cuse plinul [i intrase s`

Raul a decedat pe loc, iar poli]ia sositq
la locul accidentului l-a scos dupq eforturi foarte mari
c` peste dou` s`pt`mâni iar
Manphis s`-i prezinte un prieten de-al s`u pentru rezolvarea
situa]iei. Dup` câteva zile \ns`,
prietenul meu a aflat din ziare
c` Raul avusese un grav accident auto [i c` decedase \n condi]ii suspecte. Din investiga]iile

bea o cafea“. „Probabil era
obosit, mi-am dat eu cu p`rerea“. „Da, probabil, pentru c`
simpozionul se ]inuse \ntr-un
ora[ situat la aproape 400 de
kilometri de locul unde a oprit
s` bea cafeaua, dar alta este
problema. De la cafenea a sunat

[i a vorbit cu Katty. I-a spus c`
se simte bine, c` totul a decurs
a[a cum spera, dar c` pe tot
drumul a avut impresia c` cineva \l urm`re[te. A ie[it din cafenea dup` circa 10 minute, s-a
urcat \n ma[in` [i a plecat spre
cas`. Dup` aproximativ 20 de
kilometri drumul prezint` câteva curbe periculoase [i \ncepe

nea, [i c`-i spusese c` simte c`
e urm`rit, dar poli]i[tii n-au crezut-o“. „P`i, de ce? C` puteau
s`-i verifice lui Raul telefonul
mobil, la apelurile efectuate, [i
puteau s` vad` ora la care a
avut loc convorbirea“. „A[a
este, dar când l-au verificat au
constatat c` aceast` convorbie
era [tears`“. „Crezi c` cineva a
umblat \n aparat?“, am \ntrebat
eu. „Mai mult ca sigur, mi-a
r`spuns Sandy. Cei care l-au
urm`rit. Raul fusese \ntr-adev`r
urm`rit tot drumul dup` plecarea de la simpozion. Nu se
\n[elase. Dar mai este o ciud`]enie, [i mai mare“. Eram numai ochi [i urechi. Parc` urm`ream un film de aventuri \n care
eroul principal este urm`rit de
bandi]ii care vor s`-i fure secretele unei mari descoperiri, dar
pân` la urm` reu[e[te s`-i p`c`leasc` [i ajunge teaf`r la destina]ie. De data aceasta se pare c`
m` confruntam \ns` cu o povestire \n care scenaristul i-a
schimbat soarta eroului principal. „Ciud`]enia cea mai mare
este aceea c` geanta lui Raul nu
a fost g`sit` la locul accidentului. Nici \n ma[ina personal` [i
nici \n jurul ei sau pe traseul pe
care a plonjat ma[ina sau s-a

Ciudq]enia cea mai mare este aceea cq geanta lui Raul
nu a fost gqsitq la locul accidentului.
Nici \n ma[ina personalq, [i nici \n jurul ei
„Ciud`]eniile merg [i mai
departe“. „Cum adic`?“ „Katty
le-a povestit poli]i[tilor c` vorbise cu el pe mobil, \n jurul orei
23.20, \nainte de a ie[i din cafe-

rostogolit pân` a ajuns \n fundul pr`pastiei“, a continuat
Sandy. (va urma)
SORIN V.
TEODORESCU
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Sorin Ovidiu Vântu
ºi culisele politicii româneºti
Se d` urm`toarea tem`: \ntr-o ]ar` mai mult sau mai pu]in
\ndep`rtat`, aflat` \n fa]a unui
important moment istoric, izbucnesc din senin nemul]umiri,
traduse prin greve [i mitinguri.
Se [tie c` \n mod sigur cei de la
putere \i vor acuza pe cei din
opozi]ie de instigarea grevi[tilor, iar cei din opozi]ie \i vor
acuza de manevre diversioniste
pe guvernan]i. Se cere s` se
precizeze locul de na[tere al
unuia dintre regizorii spectacolului la care tocmai am asistat.
Complicat` ecua]ie! Ce spune]i
de ora[ul Roman? Cui \i este
fric` \n acest moment de o stare
de lini[te \n România? Marilor
manipulatori din umbr` din
sfera politicii [i a afacerilor. |i
putem identifica pe Sorin Ovidiu Vântu, pe Costache Dinu
Patriciu [i pe Dan Voiculescu.
Nu vom sus]ine c` unul dintre
ei se afl` \n spatele grevei cadrelor didactice, dar nu putem
b`ga mâna \n foc c` nu au avut
nici o leg`tur` cu greva de la
metrou.
Ace[ti mari magna]i sunt
regizorii multor schimb`ri pe
scena politic` din ultimii ani,
care au fost mai mult sau mai
pu]in \n]elese de opinia public`.

Vântu ºi Luca
Conform afirma]iei unui
om de afaceri cu interese \n
domeniul financiar-bancar, \nc`
din 1996 Sorin Ovidiu Vântu
i-ar fi solicitat suma de 5 milioane de dolari pentru a interveni prin intermediul generalului Dan Gheorghe, fost [ef al
UM 0215, la conducerea PDSR

pentru solu]ionarea unui dosar
\n justi]ie.
De altfel, Sorin Ovidiu
Vântu este consilierul lui Liviu
Luca, pre[edintele sindicatelor
PETROM [i patronul unui
mare trust de pres`. Acest lucru
demonstreaz` c` \n România
renteaz` s` pui la punct afaceri
gen Fondul Na]ional de Investi]ii. |n nici o ]ar` civilizat` un
om care a f`cut ceea ce a f`cut
Sorin Ovidiu Vântu nu ar fi liber [i nu s-ar bucura de produsul giganticelor sale escrocherii. |n România \ns`, nu numai c` nu a fost tras la r`spundere penal`, dar se mai afl` [i
pe unul din primele locuri din
topul milionarilor (\n dolari, desigur).
{i pentru ca s` nu uit`m,
am dat solu]ia problemei cu
care am \nceput articolul nostru, ora[ul Roman, pentru c`
din aceast` binecuvântat` localitate este st`pânul României,
Sorin Ovidiu Vântu.
Toate campaniile \mpotriva corup]iei sunt vorbe \n vânt,
pân` când Sorin Ovidiu Vântu
nu va fi adus \n fa]a justi]iei.

„Anticomunistul“
de la Roman
Divor]ul din Alian]a DA
\ntre PD [i PNL convine de minune domnului Dinu Patriciu,
care \n mod evident \l joac` pe
T`riceanu pe degetele de la
mâini, iar o situa]ie tulbure pe
strad` (greve, manifesta]ii) \l
avantajeaz` pe Sorin Ovidiu
Vântu, care la o adic` nu s-ar da
\n l`turi s` pun` \n practic` câte
ceva din a[a-zisa lui experien]`

de mare rezident [i conspirator
fa]` de regimul comunist. Nu
[tia]i c` Vântu a fost un lupt`tor
\mpotriva regimului Ceau[escu? Nici noi, dar trebuie s` ]i-

nem cont de interviul pe care
ini]iatorul FNI l-a acordat istoricului Alex Mihai Stoenescu [i
\n care declar` c` r`spândea
manifeste anticomuniste la Ia[i,

pe când era student. St`m prost
cu informa]iile [i ne facem
autocritica pentru c` nici m`car
nu am [tiut c` Vântu a absolvit
o facultate \nainte de 1989. Sau
a adoptat modul de gândire al
comuni[tilor ilegali[ti care considerau c` pu[c`ria Doftana este
o universitate revolu]ionar`.
S` revenim \ns` la ipoteza
c` anumi]i magna]i din lumea
afacerilor ar putea fi \n spatele
unor mi[c`ri greviste.

O încrengãturã
periculoasã
S` urm`rim un lan] rela]ional: Liviu Luca e prieten cu
Dan Ioan Popescu [i cu Adrian
N`stase. Ace[tia sunt pe linie
de partid (PSD) [efii lui Ioan
R`doi, senator al partidului susamintit [i bossul sindicatelor de
la METROREX. Sorin Ovidiu
Vântu, care totu[i nu se simte
confortabil \n leg`tur` cu unele
dosare care \l privesc, este consilierul lui Liviu Luca. Cum la
noi s-a dezvoltat un capitalism,
mai curând sud-american decât
european, de ce nu am admite

c` anumi]i oameni de afaceri
(necurate), dac` sunt c`lca]i pe
bombeu sau se simt \n pericol,
pot pune la cale tulbur`ri sociale care s` genereze haos,
schimbare de guvern, alegeri
anticipate?
Vântu, pe când era tartorul
FNI, a avut \n subordine aproximativ 50 de ofi]eri de informa]ii. Practic, scandalul generat de pr`bu[irea FNI a m`turat
CDR-ul [i pe pre[edintele Constantinescu de pe scena politic`
[i a readus PSD-ul la putere.
Astfel de servicii nu se uit`, iar
informa]ia trebuie completat`:
al doilea om din statul român,
pre[edintele Senatului, Nicolae
V`c`roiu, a fost salariatul lui
Sorin Ovidiu Vântu.
F`r` s` mai fie tân`r, Sorin
Ovidiu Vântu este destul de nelini[tit. |l tenteaz` jocul politic
[i, cum la B`sescu se spune c`
nu are prea mult spor, poate \ncerca s`-[i regleze conturile
printr-o lovitur` de palat, producând discordie \ntre acesta [i
premierul T`riceanu.
DANIEL BQLAN
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Adevãrata faþã a asociatului lui
Bogdan Bagdazar
Preocupat` de valul de
greve ale profesorilor, angaja]ilor de la METROREX, sau de
amenin]`ri cu greva ale func]ionarilor publici [i minerilor,
opinia public` nu a acordat suficient` aten]ie unei informa]ii
de pres` care poate constitui
unul dintre cele mai mari scandaluri ale sfâr[itului anului
2005. Este vorba de arestarea \n
SUA a lui Phillip Bloom, asociatul lui Bogdan Bagdazar \n
firma de consultan]` implicat`
\n privatizarea BCR, se pare \n
favoarea B`ncii „Milenium“
din Portugalia.

Mitã în America
Phillip Bloom a fost arestat pentru dare de mit` autorit`]ilor americane, pentru ca firmele sale s` primeasc` contracte avantajoase \n Irak.
Ca de obicei, atunci când
vorbim despre lumea afacerilor
din România, avem de-a face
cu un personaj suspect, [i nu
putem s` fim consterna]i fa]` de
declara]ia lui Bogdan Bagdazar, fost pre[edinte al BRD, fost
purt`tor de cuvânt al Guvernului Roman, din care rezult` c` \i
acord` lui Bloom prezum]ia de
nevinov`]ie.
Phillip Bloom a ap`rut \n
România la \nceputul anilor
’90, implicându-se \n diferite
intermedieri \ntre oficiali români [i reprezentan]i ai unor
firme str`ine, interesate de privatizarea unor societ`]i industriale.
Prima afacere de r`sunet a
lui Bloom a fost privatizarea
societ`]ii ROMAERO B`neasa. Este vorba despre fosta fa-

bric` de avioane B`neasa, unde
se producea avionul BAC 1-11
sub licen]` britanic`. Subansamblele pentru acest avion soseau din Anglia, dar pe la mijlocul anilor ’80, din cauza \nlocuirii motoarelor SPAY cu motoare TAY, produc]ia a stagnat.
Pentru relansarea produc]iei, la
\nceputul anilor ’90, Guvernul
României a primit oferte avantajoase de la firme de renume
cum ar fi Rolls Royce, British
Aerospace [i altele. Nici una
dintre ofertele respective nu a

fost luat` \n serios. |n schimb,
cu complicitatea directorului
fabricii, Tudorel Dumitra[cu, a
fost agreat` oferta lui Phillip
Bloom.

Uite avionul,
nu e avionul!
|mpreun` cu complicii s`i
din SUA, Bloom a \nfiin]at o
firm`, Kiwi International, care
a semnat un contract de colaborare cu ROMAERO B`neasa \n
vederea vânz`rii pe pia]a american` a 11 avioane BAC 1-11

seria 2500, de[i finan]area produc]iei nu era asigurat`, iar fabrica nu avea nici un avion de
vânzare.
La dou` s`pt`mâni dup`
\ncheierea contractului se semneaz` un amendament prin care
Kiwi International nu mai era
obligat` s` vând` 11 avioane
BAC, ci numai cinci. |n acela[i
amendament s-a stipulat [i
obliga]ia ROMAERO B`neasa
de a pl`ti partenerului american
(lui Bloom) suma de 1 milion
de dolari necesar` promov`rii
pe pia]a american` a avionului
românesc. Tudorel Dumitra[cu,
directorul fabricii, al c`rui comision oficial era de 70.000 de
dolari, a \ntocmit documenta]ia
necesar` ob]inerii milionului de
dolari, precizând c` banii vor fi
investi]i \n ac]iunile firmei
Kiwi International (200.000 de
ac]iuni a 5 dolari bucata).
Evident c` ac]iunile erau
de clas` „C“, f`r` valoare la paritate [i nu puteau fi comercializate. Florin Georgescu, ministru de Finan]e \n perioada respectiv`, [i-a dat acordul, iar milionul de dolari a ajuns \n SUA.

Firmã pentru tunuri
Aceast` firm`-fantom`
creat` \n mod special pentru
tunuri financiare \n 1992 a \nceput s` declare „pierderi fi-

nanciare“ \n 1993, iar \n 1996 a
dat faliment.
Bloom nici m`car nu este
\ntrebat de s`n`tate, iar \n 1997
se implic` \n privatizarea Hotelului Bucure[ti.
Interesant, dar sediul firmei sale, Global Business
Group (GBG), era \n sediul Ministerului Transporturilor, iar
directoare a fost numit` Daiana
Voicu, fiica magistratului Marin Voicu, fost pre[edinte al
Cur]ii de Apel Constan]a, numit de pre[edintele Iliescu \n

Consiliul Suprem al Magistraturii, \n 2001.
Daiana Voicu a fost numit` [i pre[edinte al Consiliului de Administra]ie al magazinului const`n]ean Tomis,
privatizat tot prin intermediul
lui Bloom, \n favoarea lui
Samy Ofer.
|n num`rul viitor vom prezenta modul \n care Bloom s-a
infiltrat \n anturajul unor oameni politici din România [i
din SUA. (va urma)
GEORGE DORA
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Crima organizatã (IV)
Imigra]ia vietnamez` pe
teritoriul SUA a avut loc în
dou` faze, constând în dou`
tipuri distincte de imigran]i.
Înainte de c`derea Saigonului din 1975, num`rul imigran]ilor era mic.
Aceste persoane erau în
vârst`, bine educate [i mult mai
familiarizate cu sistemul social
[i politic din SUA.
Cel de-al doilea [i cel mai
nou flux de vietnamezi a avut
loc dup` 1975. Ace[tia erau
mai tineri [i mai pu]in educa]i.
În acest grup s-au aflat [i multe
elemente criminale amestecate
în [antajul financiar, traficul de
droguri, prostitu]ie [i jocuri de
noroc. Pe m`sur` ce acest grup
s-a stabilit în SUA, membrii
grupului au g`sit ca prad` pe
„vietnamezii cu avere“ stabili]i
din primul grup. Lor le-a fost
u[or s` procedeze la [antajul financiar inspirându-le fric` [i
intimidare.

Bande rãtãcitoare
Aceste grupuri c`l`toresc
dintr-o comunitate vietnamez`
la alta de pe teritoriul SUA.
Aceste grupuri î[i demonstreaz` preferin]a de a utiliza violen]a.
Membrii afilia]i acestor
grupuri nu dovedesc prea mult`
loialitate.
Pe m`sur` ce c`l`toresc,
unii membri renun]` la grup,
stabilindu-se în diverse locuri,
al]ii intrând în grup. Vârsta
membrilor este cuprins` între
14 [i 35 ani. Ei c`l`toresc în
grupuri care cuprind între 3 [i
10 membri, pentru a nu atrage
aten]ia autorit`]ilor. Nu vorbesc
prea bine limba englez`, nu au
înclina]ii c`tre o meserie [i de
obicei nu au un nucleu familial
în SUA.
Ace[tia posed` arme sofisticate [i le folosesc cu u[urin]`
ori de câte ori li se ive[te ocazia. Comit o serie de infrac]iuni
cum ar fi spargerea de case, furturi comerciale, furturi de ma[ini, tâlh`rii cu mân` armat`.
În spargerile de case opereaz` „la pont“ sau urm`resc
victima o perioad` apoi p`trund
în locuin]` cu for]a.
Sunt foarte duri [i folosesc
violen]a chiar dac` persoana
proprietar` a locuin]ei se supune ordinelor lor. Toate acestea
pentru a descuraja victima s`
mai întreprind` vreo m`sur` de
ap`rare sau s` anun]e poli]ia.
De obicei iau bani lichizi,
cupoane de alimente, bijuterii.
Aceste bande sunt conduse de un [ef mai în vârst` numit
„doica“ sau fratele mai mare,
care direc]ioneaz` ac]iunile
grupului. În unele cazuri „doica“ este fost ofi]er în armata
sud-vietnamez`. Apartenen]a la

band` este instabil`. Principalele activit`]i infrac]ionale sunt:
[antajul financiar (taxa de protec]ie), jocurile ilegale de noroc, furturile, tâlh`riile.
Membrii grupurilor î[i au
stabilite zone de lucru. Recurg
la violen]` pentru p`strarea zonelor de lucru. În afar` de vietnamezi, bandele în discu]ie î[i
aleg [i alte victime, în special
chinezi.

Delincvenþii juvenili
Parte din activitatea criminal` vietnamez` este intitulat`
gre[it, ca atare aceasta din
cauza faptului c` un procentaj
mare din activitatea criminal`
atribuit` vietnamezilor este de
fapt comis` de Viet Ching –
chinezi de origine, n`scu]i [i/
sau crescu]i în Vietnam.
Criminalii vietnamezi care
func]ioneaz` sub grupurile Viet
Ching se organizeaz` ca atare [i
totodat` se distan]eaz` de bandele de strad` chineze[ti.
Unii criminali vietnamezi
implica]i în spargerile de locuin]e par a se organiza pentru un
anumit act criminal dup` care
grupul se dizolv`, întrunindu-se
din nou peste o perioad` de
timp când unul dintre membrii
vine cu o nou` informa]ie „fulminant`“, cu un „pont gras“.

În felul acesta ei încearc`
s` deruteze autorit`]ile [i s`
nu-i considere grupuri criminale organizate.
Bandele de tineri vietnamezi, în special de pe coasta de
vest, se compun de obicei din
delincven]i juvenili. Aceste
bande au nume, ceremonii de
ini]iere, limbaj, semne secrete
cu mâna [i cuvinte speciale.
De[i sunt amesteca]i în activit`]i criminale ei sunt mai mult
preocupa]i cu protec]ia [i cucerirea „zonelor de lucru“.
Banda BTK sau „Born to
Kill“, „N`scu]i pentru a
omor\“, demonstreaz` semnele
ini]iale ale unei organiz`ri. Se
poate identifica [i o anumit`
structur`, activit`]i conspirative, asocierea cu bandele chineze[ti în scopul ob]inerii unor
profituri fabuloase din ac]iunile
criminale desf`[urate.
Viet Ching-ul, datorit` cuno[tin]elor de limb` chinez` [i
vietnamez`, poate u[or s` ac]ioneze în ambele comunit`]i.
Din cauza acestui fapt ei sunt
arogan]i [i siguri pe ei, crezând
c` autorit`]ile abilitate nu sunt
capabile s` penetreze grup`rile
lor criminale [i s` strâng` dovezi în vederea trimiterii lor în
judecat`. Pe ambele coaste, de
est [i de vest, exist` bande cri-

minale având în exclusivitate
membri femei, dar [i femei asociate bandelor criminale de
b`rba]i.

Pericole
Imediat dup` sosirea tinerilor vietnamezi în SUA, elemente chineze ale Crimei Organizate ca Wah Ching, Flying
Dragon (Dragonul Zbur`tor) [i
Ghost Shadows (Umbrele Fantomei) au început s`-i foloseasc` în activitatea lor criminal`.
Mul]i dintre vietnamezi
erau de fapt etnici chinezi în
Vietnam. U[urin]a de a vorbi
atât chinez`, cât [i vietnamez`
le-a dat posibilitatea s` se mute
dintr-un grup în altul.
Pe m`sur` ce deveneau tot
mai „profesioni[ti“ au izbucnit
conflicte violente între grupuri
de crim` organizat`, fie pentru
men]inerea „teritoriului de lucru“, fie pentru cucerirea a noi
zone.
Cea mai bine organizat`
dintre bandele chinezo-vietnameze pare s` fie „Born to Kill“
sau „BTK“ originar` din nordestul SUA.
Activitatea de organizare a
unor re]ele de Crim` Organizat` pare s` fie prioritatea
num`rul unu a acestor bande

chinezo-vietnameze. Se pune
accent pe ac]iuni de îndoctrinare în sensul „Ket nghia“,
un fel de leg`tur` închis` de
intens` loialitate între membrii bandei, pentru respingerea oric`rei încerc`ri de penetrare în grupul lor a autorit`]ilor din Combaterea Crimei
Organizate.
Sunt recruta]i Ameriasians
(ameriasiatici, copii rezulta]i
din c`s`torii sau leg`turi mixte

dintre americani [i asiatici) care
au fost ignora]i de ambele comunit`]i.
În anumite zone geografice criminalii vietnamezi,
mai maturi [i mai experimenta]i, î[i extind activitatea în
domeniul crimelor non-violente, cum ar fi frauda financiar` sau reclama]ii personale
frauduloase recuperabile de
la asigur`ri.
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...

adolescen]ii [i arta
Se zice cq un adolescent nu e adolescent dacq nu
scrie poezii sau nu zdrqngqne la chitarq, sau nu
joacq teatru în trupa [colii. Discutqm cu
adolescen]ii, sq vedem dacq e a[a, [i cu cei trecu]i
pu]in de vârsta artisticq, sq vedem ce a fost [i ce a
mai rqmas.

Cine are nevoie
de talent?
Mai ]ine]i minte la [coal`,
la orele de român`, când se
discuta îndelung despre o
chestie care se numea „condi]ia tragic` a artistului genial
neîn]eles“? Pe mine una m`
enerva foarte tare. {i nu din
cauza bla-bla-urilor f`r` sens
pe care le atr`gea inevitabil
dup` sine, ci pentru c` pur [i
simplu artistul respectiv nu mi
se p`rea atât de tragic. O fi fost
el neîn]eles, dar era genial.
Adic` era talentat. Adic` r`m`sese în c`r]ile de [coal`.
Adic` îl mai pomeneau
ni[te muco[i, ce-i drept, cu gândul la ]igara din pauz` [i la vinerea în discotec` [i mai mult
de fric` s` nu pice bac-ul decât
din interes sincer, dar oricum...
Pe mine m` preocup` o
alt` categorie de arti[ti neîn]ele[i. ~ia total netalenta]i [i care
au slabe [anse, ca s` nu zicem
nici una s` fie pomeni]i în alt`
parte decât în cercurile de prieteni apropia]i, pe care i-au înnebunit ani de-a rândul cu
crea]iile lor. Pentru c`, într-adev`r, e nasol s` te na[ti talentat [i
cu voca]ie de artist – chinurile
crea]iei sunt binecunoscute [i
n-am de gând s` le tr`iesc în
clipa asta încercând s` vorbesc
despre ele –, dar [i mai nasol e
s` te na[ti cu voca]ie de artist,
dar f`r` pic de talent. Cel mai
bine, p`rerea mea, e s` te na[ti

cu mult talent/multe talente [i
f`r` voca]ie de artist, în a[a fel
încât s` te bucuri de binefacerile talentului, dar s` te scute[ti
de suferin]a voca]iei sau obsesiei, cum s-ar numi ea în termeni psihiatrici, dar asta e cu
totul alt` poveste.
Dar cum recunoa[tem arti[tii ace[tia pe care nu-i pomene[te nimeni nic`ieri? Simplu:
întotdeauna au o mul]ime de
proiecte (un film, un roman de
opt sute de pagini, un spectacol
muzical îndr`zne]), care, cât
timp sunt adolescen]i sau tineri,
sunt încurajate [i apreciate de
toat` lumea ca o manifestare a
energiei [i nevoii tinere[ti de a
r`sturna lumea cu fundu-n sus
[i de a spune lucruri importante, altfel decât în baruri, la ora
stingerii, dar care, cu cât înainteaz` în vârst`, devin din ce în
ce mai ridicole. De fapt, nu sunt
mai ridicole decât erau cu cinci
ani în urm`, doar c` privirea celorlal]i, (adic` celor care primesc proiectul în mare tain`
spre a-[i exprima p`rerea – de
fapt aprobarea, c`ci nimeni nu-]i
supune un proiect n`scut dintr-o astfel de dragoste pentru
a-]i spune „p`rerea obiectiv`,
cu critici etc.“, orice ar pretinde) s-a modificat. Ceilal]i se
ocup` de treburi serioase acum.
Or fi jucat [i ei un rol de copac
într-o pies` de liceu, dar acum

LUANA P. (16 ani, elev`).
Mi se pare foarte important s`
te exprimi la [coal` mai altfel, pentru c` simpla participare la ore nu te las` s`-]i
dezvol]i creativitatea. Eu particip întotdeauna când mi se
d` ocazia la tot felul de spec-

s`-]i descarci impulsurile
astea, pentru c` oricum
atunci e[ti în plin` c`utare [i
dezorientare [i-]i poate oferi
chiar dac` numai temporar un
reper, sentimentul c` faci ceva
important, c` e[ti parte din
ceva. Eu sunt pentru încuraja-

tacole, unde cânt, dansez sau
am roluri în piese. Dac` nu a[
face asta, m-a[ sim]i pe dinafar`. {i chiar colegii no[tri
care vin în sal` s` fac` mi[to
[i s` râd`, cred c` [i-ar dori s`
fie pe scen`. Nu [tiu dac` voi
continua, adic` dac` o s` dau
la teatru. P`rin]ii mei strâmb`
din nas la ideea asta [i nici eu
nu sunt prea convins`, dar
vom vedea.

rea manifest`rilor creative la
adolescen]i, indiferent dac` au
sau nu talent. Ar trebui s` existe [i ore speciale în [coli.

IUSTIN G. (26 ani, promoter). E cam mult de-atunci. Eu
m-am ]inut în afara manifest`rilor artistice organizate de
[coal`, în schimb, de ce s` nu
recunosc, am avut [i eu o trup` din aia de garaj, de fapt de
subsol, c` zdr`ng`neam într-o
box`. }in minte c` am [i f`cut
un CD cu chiu, cu vai, [i l-am
trimis pe la radiouri, case de
produc]ie... Surpriz`: nu ne-a
ie[it nimic! Dar îmi aduc
aminte cu pl`cere de perioada
aia. Totu[i, pentru mine n-a
fost niciodat` ceva serios.

se dau de ceasul mor]ii cu un
credit la banc` [i or fi scris [i ei
poezii printre suspine la 15 ani,
dar acum au un copil mic care
url` [i vomit`, descurajând orice impuls poetic.
De[i de multe ori produsul
artei lor e nedigerabil, ei sunt

prefera]ii mei. Pentru c` sunt
ridicoli [i înduio[`tori, ceea ce
îmi permite s` m` dedau la
dou` dintre activit`]ile mele
preferate: râsul [i exercitarea
compasiunii. {i pentru c` nu se
înva]` la bac, ceea ce e uneori
un avantaj.

ANA-MARIA T. (25 ani,
masterand). Poezii scriam,
altceva nu, pentru c` nu
aveam talent [i eram prea timid`. De fapt, mai [i desenam
câteodat`, iar familia mea era
de p`rere c` aveam talent, dar
ce-ar fi putut spune, doar erau
ai mei [i m` iubeau... Cred c`
e important în adolescen]`

NICOLAE A. (15 ani, elev).
Eu nu particip la chestii din astea, mi se pare o chestie mai
mult pentru fete. E o pierdere
de timp, mai ales c` e[ti obligat, dac` te bagi în a[a ceva, s`
petreci [i mai multe ore la
[coal` decât în mod normal,
iar eu de-abia a[tept s` se termine [i alea obligatorii. Poezii
n-am scris niciodat`, decât
poate ni[te versuri porcoase
cu prietenii mei când ne-am
îmb`tat [i nici de cântat nu
cânt. Eu sunt mai mult cu
sportul, nu cu arta.
SORINA B. (26 ani, asistent
marketing). Da, era frumos
când aveam timp s` m` ]in de
chestii din astea. Cântam bini[or, eram tot timpul solist`,
eram apreciat`, încurajat`...
Îmi pl`cea, mai ales c` în rest
nu excelam prin nimic, nici la
vreo materie, nici foarte frumoas` nu eram, nici prea popular`, dar nici la coada clasamentului. Dar când eram pe
scen`, eram ascultat`, a[a c`
pentru perioada aceea a fost
foarte important. Dar n-am
vrut niciodat` s` urmez o astfel de carier`, c`ci mi se p`rea
total nefezabil.
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