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Hotqrârea de \nfiin]are a Comunitq]ii Na]ionale de
Informa]ii a stârnit, a[a cum era de a[teptat,
nenumqrate controverse. |ntr-o Românie \n care se
discutq la nesfâr[it despre orice [i \n care orice schimbare este privitq cu suspiciune nici nu este de mirare
acest lucru. To]i suntem speciali[ti \n politicq, fotbal
[i finan]e, de ce nu [i \n servicii secrete, submarine
sau nave cosmice? Interesant, dar oarecum normal \n
condi]iile date este faptul cq cei mai vehemen]i critici
ai CNI nici mqcar nu au habar cu ce se mqnâncq
aceastq structurq. Se cautq cu disperare rqzboaie [i
implica]ii politice, pericole [i inten]ii ascunse, dar
prea pu]ini par sq fi avut curiozitatea sq citeascq
Hotqrârea CSAT-ului prin care se reglementeazq
\nfiin]area [i func]ionarea CNI. Altfel nu se pot
explica abera]iile aruncate pe pia]q \n ultima
perioadq, atât prin intermediul presei, cât [i prin
declara]iile unor lideri politici. Este adevqrat cq
Opozi]ia nu poate privi cu ochi buni aceastq ini]iativq
dupq ce propriul proiect a fost respins. Este la fel de
adevqrat cq ideea unor servicii puternice picq greu
unor persoane interesate doar de propriile afaceri,
mai mult sau mai pu]in legale. Dar CNI va fi, a[a
cum explicq una dintre cele mai prestigioase agen]ii
de presq din lume, „o unitate de analizq [i prognozq
[i va coopera cu Parlamentul, comisiile parlamentare
de specialitate [i cu societatea civilq“. Iar coordonarea
activitq]ilor de informa]ii care privesc securitatea
na]ionalq se va face printr-un Comitet din care fac
parte: consilierul preziden]ial pentru securitate
na]ionalq, directorii SRI [i SIE, mini[trii Apqrqrii,
Afacerilor Externe, Internelor [i al Justi]iei, precum
[i consilierul primului-ministru în probleme de securitate. Concret, vorbim despre analizq [i prognozq,
integrarea informa]iilor [i eficientizarea activitq]ii
serviciilor secrete, nu despre strângere de informa]ii
[i muncq specificq de teren. Cât prive[te discu]iile
referitoare la cui ar trebui sq fie subordonatq CNI,
sunt o altq perdea de fum care \ncearcq sq ascundq
lucrurile concrete [i importante. Ar cam fi timpul ca
prezum]ia de nevinovq]ie sq nu mai fie, \n România,
doar o vorbq goalq care sunq bine.
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Parlamentarii no[tri
se chinuie, \n continuare, s` rezolve
problema Bugetului pe anul
viitor. Din nefericire pentru
banii no[tri, b`ie]ii se chinuie \n
alt` parte decât la locul de

munc`. Lucr`rile Senatului [i
ale Camerei Deputa]ilor nici
m`car nu \ncep, pentru c` \n
sal` se g`sesc doar câ]iva ale[i

patru piloni pe care ar trebui
sus]inute eforturile de dezvoltare durabil`. „Pilonul economic, având ca finalitate
reducerea decalajului fa]` de
]`rile dezvoltate, pilonul social,
pe care va trebui s` construim
solidaritatea na]ional`, justi]ia
[i echitatea social`, pilonul cultural-educa]ional [i cel de
mediu“. „Cea mai important`
industrie a secolului XXI va fi
cea legat` de reciclarea de[eurilor“, mai sus]ine fostul pre[edinte. Cam riscant` declara]ia,
dac` lu`m \n considerare faptul
c` acela[i lucru se poate \ntâmpla [i \n politic`.
Mihai-R`zvan Ungureanu a declarat
c` nu este nevoie ca

meni nu mai crede \n gogori]ele
acelea cu stârpirea corup]iei, de
mult.

Ambasadei Iordaniei la Bucure[ti. Flagrantul s-a produs la
numai câteva minute dup` ce,
dintr-un imobil învecinat, ho]ul
furase o sum` de bani în valut`.
Din fericire, angaja]ii ambasadei, de[i posedau arme de foc,
nu le-au folosit. E adev`rat c`
nici nu se reg`sesc \n Top 300.

Codrin {tef`nescu,
vicepre[edintele
PSD Bucure[ti, a
solicitat Guvernului s` reduc`
la jum`tate salariile întregului
corp guvernamental. Astfel s-ar
crea fondul necesar cre[terii
salariale cerute de liderii sindicatelor din Educa]ie. Codrin
{tef`nescu a spus c` mul]i dintre cei afla]i în actuala guvernare au averi considerabile,
demne de topul celor mai boga]i 300 de români. Mai bine s-ar
reduce salariile parlamentarilor,
iar la cât muncesc ar trebui s`
aduc` [i bani de acas`. Dar de
declara]ii populiste care nu au

În prezen]a unor
înal]i oficiali români [i str`ini, prima promo]ie de manageri publici a s`rb`torit intrarea în [omaj, direct de pe b`ncile [colii.
„Aceast` ceremonie de absolvire nu face decât s` marcheze
intrarea în [omaj for]at [i
nepl`tit a 86 de tineri, preg`ti]i
timp de doi ani pentru a contribui la reforma în administra]ia public` din România“, se
arat` într-un protest semnat de
„Viitorii Manageri Publici“.
F`r` comentarii.

Foto: Rompres

Na[ul Mircea Sandu
a câ[tigat [i de ast`
dat` pre[edin]ia Federa]iei Române de Fotbal. A
câta oar`, presupun c` nici
domnia sa nu mai [tie. A[a cum
era de a[teptat, pre[edin]ii de
cluburi au votat „schimbarea“.
|n sensul c` meciurile din campionatul intern \ncepuser` s`
dea impresia de corectitudine.
Ori acest lucru nu prea este pe
placul tuturor. Adev`rul este c`
situa]ia din FRF se aseam`n`
destul de mult cu cea din politichia româneasc`. Dac` Ion
Iliescu apela la ideile na[ului
care conduce un adev`rat stat \n
stat, mai era [i ast`zi pre[edinte. Ce e chestia aia cu un num`r
limitat de mandate?

de ini]iative legislative care
zac a[teptând s` fie dezb`tute.
Având în vedere c` PSD [i
PRM continu` s` blocheze
adoptarea bugetului, vor mai
trece s`pt`mâni pân` când
senatorii vor intra la lucru în
comisii. Nicolae V`c`roiu
recunoa[te „aceast` dereglare
a programului normal“, îns`
spune c` nu are ce face.
Printre ini]iativele legislative
care a[teapt` s` fie dezb`tute
[i adoptate se num`r` [i cele
privind modificarea Codului
Penal, care prevede dezincriminarea calomniei, modificarea Legii 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor
agricole [i forestiere, modificarea Codului Fiscal, precum
[i proiectul de lege privind
elaborarea Codului Electoral.
Nimeni n-are ce face, nu doar
V`c`roiu. Mai d`-le \ncolo de
legi.

care au trecut pe la Palatul
Parlamentului din plictiseal`
sau pentru c` nu au nimic altceva mai bun de f`cut. Sau s`
citeasc` pe gratis presa din ziua
respectiv`. Oricum, par optimi[ti. Cic` \n 3-4 ani se va vota
[i Bugetul pe 2006.

Ion Iliescu a enumerat câteva consecin]e grave ale tranzi]iei de la sistemul centralizat la
cel actual, printre care „dezindustrializarea, dezurbanizarea,
sc`derea puterii de cump`rare
[i a natalit`]ii“, [i a prefigurat

în România s` fie demarat` o
„revolu]ie iacobin`“, cu t`ieri
de capete, în ceea ce prive[te
corup]ia, pentru c` acest fenomen nu poate fi comb`tut
decât dac` sistemul juridic se
schimb`. El a completat c`, în
domeniul combaterii corup]iei,
nu Europa trebuie s` ac]ioneze,
ci autorit`]ile române [i popula]ia României. Frumos spus,
domnu’ ministru. Oricum, ni-

România are nevoie de un
proiect na]ional [i c` are capacitatea de a deveni Spania
Europei Centrale. Presupunem
c` are de gând s` creeze cât mai
multe planta]ii de c`p[uni, unde
s` vin` românii la munc`. S-ar
putea asocia cu ferma subordonatului s`u de la Cornu. Pân`
una, alta, România a devenit o
]ar` bananier` [i merge pe acela[i drum.

Ioan Creþu


asisten]q juridicq în procese penale,
civile, comerciale
 înfiin]qri societq]i comerciale
 acte adi]ionale
 redactqri, atestqri acte

Un ho] a fost prins
în timp ce încerca s`
p`trund` în sediul
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Liderul PSD Mircea
Geoan` a declarat,
cu ocazia lans`rii
volumului s`u „Politica extern`
la începutul secolului XXI“, c`
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niciodat` vreo finalitate ne-am
cam s`turat.

Guvernatorul Mugur Is`rescu a declarat c` o eventual`
cre[tere salarial` a profesorilor
ar putea duce la procese infla]ioniste [i alte dezechilibre economice. „M`rirea salariilor
profesorilor nu este cea mai
bun` idee, privind din perspectiv` economic`“, a spus Is`rescu. Mda, p`cat c` domnul
guvernator nu are copii la [coal`, \n România.

Tab`r`, a declarat c` mul]i parlamentari [i-au adus certificate
medicale pentru a-[i justifica
absen]ele de la lucr`rile Parlamentului. „Nu se poate ca unii
parlament`ri, care lipsesc sistematic, s` aib` doar dou`-trei
absen]e pe lun`. Am ajuns ca
ni[te copii la [coal`: cei care
absenteaz` î[i aduc certificate
medicale“, a afirmat Tab`r`.
Nu, este [i mai r`u. Copiii care
merg la [coal` au, \n marea lor
majoritate, [i cei [apte ani de
acas`. Ceea ce nu-i cazul \n
Parlament.
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Bâlciul fostului preºedinte
Emil Constantinescu
Domnul pre[edinte Emil Constantinescu a declan[at sqptqmâna trecutq un
scandal politic prin declara]iile domniei sale, conform cqrora actualul pre[edinte
Traian Bqsescu [i fostul prim-ministru Adrian Nqstase ar fi colaborat cu
securitatea. Mai mult, somat de Colegiul Na]ional pentru Studiul Arhivelor
Securitq]ii Statului sq prezinte documente în sprijinul afirma]iilor sale, domnul
Constantinescu a afirmat cq se va prezenta la institu]ia respectivq [i va indica
modul în care trebuie sq se facq cercetarea asupra persoanelor incriminate,
precum [i loca]iile serviciilor secrete unde ar fi adqpostite dosarele lui
Traian Bqsescu [i Adrian Nqstase. Îmi cer scuze, dar mq îndoiesc cq vor fi
gqsite astfel de dosare.

„Am votat schimbarea!“
O observa]ie de bun-sim]
este faptul c` cei doi au fost
membri de partid (comunist) [i
unor astfel de colaboratori nu li
se întocmea dosar personal.
Am putea vorbi despre ceea ce
în termeni profesionali se nume[te „mapa anex`“, dar ne temem c` am îndrepta discu]ia
spre o dezbatere tehnic`.
Domnul Emil Constan-tinescu are o problem` cu fosta
securitate, despre care a sus]inut dânsul c` l-ar fi învins.
În realitate, în 1996 victoria în alegeri a domnului Constantinescu a fost privit` nu favorabil, ci cu un entuziasm pe
alocuri excesiv de vectori importan]i ai comunit`]ii informative. S-a uitat probabil, dar fostul director al SRI, profesorul
Virgil M`gureanu a venit în timpul alegerilor cu un mesaj semnal: „Am votat schimbarea!“.
Mai pu]in sistemul informativ l-a înfrânt pe Emil Constantinescu în 2000, când a declarat c`, fiind scârbit de politic`, nici m`car nu va participa la
alegeri, cât incompeten]a, co-

rup]ia, prostia [i infatuarea propriilor s`i colaboratori.
Apropo, în leg`tur` cu
a[a-zisa colaborare dintre B`sescu [i securitate, nu cumva
cel incriminat acum de Constantinescu a fost ministru în
guvernele CDR – PD –
UDMR? Sau atunci a fost securistul bun [i acum este securistul r`u?

Balet politic
S` ne întoarcem îns` la
confuza lupt` împotriva securit`]ii a profesorului Constantinescu. Domnia sa îl acuz` pe
Adrian N`stase c` a f`cut parte
din grupul de la Trocadero, format din speciali[ti în economie,
finan]e [i drept interna]ional,
care era preg`tit de securitate ca
un fel de guvern în rezerv`. Din
acest grup a f`cut parte [i Mugur Is`rescu, care a fost rugat
de Constantinescu s` candideze
la pre[edin]ie din partea PN}CD.
Cum se explic` un astfel
de balet politic? Dar domnul
Eugen Dijm`rescu, men]inut
ambasador în Japonia, despre
care domnul Constantinescu
trebuia s` [tie c` a fost econo-

mist la Institutul de Economie
Mondial`, f`cea parte din grupul Trocadero, so]ia sa lucrase
la firma fostei Direc]ii de Informa]ii Externe „Dun`rea“ [i înainte de revolu]ie a fost în leg`tura direct` a ofi]erilor Andronic [i Anghelache care se ocupau de opera]iunile de aport valutar special (AVS).
Domnul Dinu Costache
Patriciu, frunta[ liberal, partid
aliat cu Emil Constantinescu,
om de afaceri redutabil, fost cadru universitar la Facultatea de
Arhitectur` [i fost în leg`tura
direct` a colonelului Dan T`n`sie, s-a num`rat de asemenea
printre rela]iile bune ale fostului pre[edinte [i nu am observat
c` în ultimul timp domnia sa s`
îl treac` pe lista neagr` a fo[tilor colaboratori ai securit`]ii.

Nu Constantinescu
este soluþia
Fostul director al ziarului
Evenimentul Zilei, Cornel Nistorescu, care o perioad` a fost
mai mult decât favorabil fa]` de
Emil Constantinescu, a fost de
asemenea mai mult decât agreat
de fosta securitate. În 1988,

efectuând o deplasare în scop de
documentare (era ziarist la „Flac`ra“), a primit suma de 300400 de dolari SUA de la colonelul St`nciulescu, de la Serviciul
Cultur`-Pres` al Securit`]ii Municipiului Bucure[ti, care, sub
comanda doamnei colonel Cre]ia, se ocupa printre altele de supravegherea informativ` a ziari[tilor. Men]ion`m c` domnul
Nistorescu a semnat pentru suma primit` o chitan]`, iar banii
au provenit din fondul CIS (cont
informativ special).

De unde acest apetit antisecuristic brusc la domnul Constantinescu? De ce acum? Din
punct de vedere politic, în condi]iile în care ne amenin]` un
haos general, momentul este
bine ales. În deriva în care plutim, orice speran]` este mai
mult decât nimic. Totu[i, nu
Constantinescu este solu]ia. S`
nu uit`m c` sub domnia sa Sorin Ovidiu Vântu a reu[it, f`r`
s` i se clinteasc` nici un fir de
p`r din cap, s` pun` pe picioare
un sistem de informa]ii încadrat

cu ofi]eri de înalt` calificare,
care au reprezentat structura
FNI. Unde a fost vigilen]a fostului pre[edinte în fa]a amenin]`rii unei structuri de informa]ii
paralele?
Bâlciul ieftin care se desf`[oar` sub ochii no[tri este
dezgust`tor. S` l`s`m securitatea s` se odihneasc` în pace.
Adev`ratul pericol este o Românie destabilizat` aflat` în
pragul unei explozii sociale, cu
consecin]e imprevizibile.
GEORGE DORA
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Jaf cu acte în regulã
Dacq împrum]i bani de la cqmqtari, rqmâi fqrq casq!
Fiecare om ajunge mqcar o datq, de-a lungul vie]ii, la ananghie.
Are neapqratq nevoie de bani, fie pentru a rezolva o problemq urgentq,
fie pentru a intra \ntr-o afacere care sq-i schimbe via]a.
De obicei, \nsq, este vorba de un necaz. Dacq prietenii [i rudele
nu-l pot ajuta, iar pentru a se \mprumuta de la vreo bancq nu \ndepline[te
toate condi]iile sau nu are timp sq a[tepte, omul ajunge, invariabil,
la un cqmqtar. Iar de aici \ncepe co[marul.

Prima întâlnire
La c`m`tar se ajunge relativ simplu. O metod` este cea a
anun]urilor din ziare. {i sunt
destule. Se specific` foarte clar
c` se cer garan]ii imobiliare [i
c` tranzac]ia se face rapid. |n
momentul \n care suni la numerele de telefon din ziar dai
peste cineva care nu este decât
un asociat al c`m`tarului. Acesta \]i spune condi]iile \n care se

de acord cu condi]iile, se trece la
faza a doua: c`m`tarul vine s`
vad` casa sau apartamentul care
va reprezenta gajul. Lucrurile
decurg la fel [i \n cazul \n care se
ajunge la c`m`tar prin diferite
cuno[tin]e. Dac` totul este \n regul`, se trece la afacere.

Contractul
Legea interzice persoanelor fizice s` acorde \mprumuturi cu dobând`. De aceea, do-

dolari, iar dobânda este de
3.000 de dolari, suma care apare ca \mprumutat` \n contract
este de 13.000 de dolari. Contractul prevede ca, lunar, \mprumutatul s` \napoieze o sum`
mic`, iar ultima rat` s` acopere
\ntreaga sum`. Practic, suma
lunar` este dobânda. Mai sunt
[i penaliz`rile care se adaug` \n
momentul \n care nu se respect` termenul de \napoiere a
banilor. Astfel, suma \mprumutat` poate cre[te, la un moment
dat, exponen]ial. Au fost cazuri
când a crescut de 10-15 ori. |n
cele mai multe dintre cazuri,
c`m`tarii lucreaz` cu acela[i
notar, care [tie din start despre
ce este vorba.

Cqmqtarii au format deja \n România adevqrate
clanuri mafiote. Din ele fac parte notari, executori
judecqtore[ti, [i chiar judecqtori. Scopul pe care \l
urmqresc este sq punq mâna pe casele sau
apartamentele celor care s-au \mprumutat [i au
gajat cu ele. Sumele ob]inute sunt incredibile. Banii
se \mpart \ntre to]i cei implica]i, dar partea leului \i
revine cqmqtarului.

Casa îºi schimbã
proprietarul

poate face tranzac]ia [i re]ine
suma pe care vrei s` o \mprumu]i. Garantarea \mprumutului
se face, invariabil, cu o locuin]`. Dac` poten]ialul client este

Pentru casa gajat`, c`m`tarul trece \n cartea funciar`
„interdic]ie de \nstr`inare [i
drept de ipotec`“ \n favoarea
lui. Scaden]a se apropie. |n

bânda apare \n contract, dar
este mascat` sub alt` titulatur`.
Dobânda este ad`ugat` din start
la suma \mprumutat`. Dac` \mprumu]i, s` zicem, 10.000 de

acest moment, c`m`tarul va
face orice pentru a \ntârzia plata. Uzeaz` de orice metod`. Nu
mai r`spunde la telefon, adresa

unde locuie[te este alta decât
cea de pe acte, [i, automat, cea
din contract, \ntr-un cuvânt, se
d` la fund. Sau poate s` ia leg`tura cu cel \mprumutat [i s`-i
comunice c` este plecat din ]ar`, iar când se \ntoarce va primi
restul de bani [i totul se va
sfâr[i. Creditorul st` lini[tit f`r`
s` realizeze c` deja pl`te[te penaliz`ri, iar suma cre[te, pe zi
ce trece. Dup` dou`-trei luni,
omul nostru deschide o ac]iune
judec`toreasc` pentru a fi \nvestit cu „formula executorie“.
|n procesele care urmeaz`, judec`torii ajung s` ia \n considerare suma total`, care are ad`ugate penaliz`rile. {i iat` c` se
d` o sentin]` prin care c`m`tarul prime[te dreptul de a-[i recupera datoria.

Licitaþia
C`m`tarul apeleaz` acum
la executorul judec`toresc cu
care lucreaz` de obicei. Cu ajutorul lui, apartamentul este scos
la licita]ie pentru „recuperarea
creditului“. La licita]ie particip` mai multe persoane, \n spatele c`rora se afl` acela[i omniprezent c`m`tar. Din nou intr`
\n scen` cuno[tin]ele de la cartea funciar`. |n extras apare
acum numele noului proprietar,
iar apartamentul poate fi vân-

Tribunalele judecq
din ce \n ce mai des
cauze \n care sunt
implica]i cqmqtarii.
La Ia[i, un cqmqtar a
fost trimis \n judecatq
pentru „opera]iuni
financiare neaprobate
de BNR“. Un fost
client spune cq [i-a
pierdut casa pentru
500 de dolari. La
Timi[oara, este
scandalul \n floare
pentru mai multe
cazuri de cqmqtqrie.
Un timi[orean [i-a
pierdut casa pentru
800 de euro. La Cluj,
proprietara unui palat
]igqnesc [i-a incendiat
casa, pentru a nu
cqdea \n mâinile
cqmqtqresei, o ]igancq
din alt clan. Dar aici
era vorba de bani
mul]i. O casq se
poate pierde, \nsq, [i
dupq ce \mprumu]i
100 de dolari.
dut la pre]ul lui real. Se mai
câ[tig` [i de aici sume importante. La final, fiecare dintre
„actori“ este recompensat, \n
func]ie de rolul pe care l-a avut
\n aceast` comedie. Scopul
propus ini]ial a fost atins.
Daniel Valeriu
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB
Apari]ia lui Silviu Brucan în anturajul grupului cunoscut de Securitate sub numele de cod „Corbii“ a fost
de natur` s` schimbe modul
de abordare al întregului caz,
cel pu]in la nivelul conducerii
unor departamente contrainformative.
Securitatea nu
a reu[it însq,
conform dosarului
de urmqrire
informativq, pe care
Brucan l-a fqcut
public în 1990,
sq aducq probe
privind recrutarea
sau colaborarea
propriu-zisq nici cu CIA,
nici cu KGB-ul
Dup` revolta muncitorilor de la Bra[ov, din noiembrie 1987, Silviu Brucan, fost
înalt activist PCR, cu stagiu
din ilegalitate, l-a criticat dur
pe Ceau[escu, subliniind c`
între partid [i clasa muncitoare s-a produs o ruptur`
ireparabil`. Nu trebuie uitat
c` partidul comunist conducea România, tocmai în
numele clasei muncitoare.

Dup` revolu]ie au ap`rut
multe voci care l-au acuzat pe
Brucan de colaborare cu servicii secrete str`ine, atât din
Est, cât [i dinVest.
Securitatea nu a reu[it
îns`, conform dosarului de
urm`rire informativ`, pe care
Brucan l-a f`cut public în
1990, s` aduc` probe privind
recrutarea sau colaborarea
propriu-zis` nici cu CIA, nici
cu KGB-ul.
Suntem con[tien]i de dificultatea demersului ziaristic
în analiza diziden]ei anticeau[iste înainte de 1989.
Prezentându-se drept un
comunist na]ionalist, care nu
admitea amestecul Moscovei
în afacerile interne ale României, Ceau[escu a fost [i
mai este înc` prezentat drept
un erou al independen]ei ]`rii,
îndep`rtat de la conducere
printr-un tenebros complot
universal. În acela[i timp, diziden]ii, fie din palida noastr`
societate civil` (Doina Cornea, Mircea Dinescu, Ple[u,
Petrescu, De[liu), fie din rândul PCR (Brucan, Iliescu,
Bârl`deanu, Apostol, Pârvulescu, M`nescu, Gogu R`dulescu, R`ceanu, Trofin, Pate-

cinet) sunt prezenta]i îndeob[te ca fiind agen]i ai unor servicii str`ine.

dizident` fa]` de Ceau[escu a
fost influen]at` de Gheorghe
Apostol, fost activist PCR din

Apostol a propus constituirea unui grup clandestin
format din activi[ti PCR care ocupaserq func]ii
importante în partid [i în stat, [i care sq sesizeze
opinia publicq printr-o ac]iune contestatarq eficientq
Este un prag extrem de
sub]ire [i dificil de nuan]at,
între activitatea de diziden]`,
care cel pu]in în ceea ce îi prive[te pe activi[tii de partid
era clandestin` [i contactele
pe care ace[tia le aveau cu
agen]i str`ini, care lucrau în
România, sub acoperirea unor
reprezentan]i diplomatici,
ziari[ti sau oameni de afaceri.
La urma urmelor, nici un
agent nu prezint` o carte de
vizit` pe care s` scrie „spion“.
Acest lucru nu înseamn` c`
activi[tii de partid afla]i în
diziden]` fa]` de Ceau[escu,
unii dintre ei obi[nui]i cu via]a clandestin`, nu b`nuiau, la
anumite recep]ii la care participau, c` sunt în realitate contacta]i de agen]i str`ini de spionaj, sub una dintre legendele
amintite mai sus.
Revenind la Silviu Brucan, adev`rata sa activitate

ilegalitate, fost prim-secretar
[i fost ambasador în Argentina [i Brazilia.
Dup` declara]ia lui Brucan în leg`tur` cu evenimentele din 1987 de la Bra[ov,
Apostol a propus constituirea
unui grup clandestin format
din activi[ti PCR care ocupaser` func]ii importante în partid [i în stat, [i care s` sesizeze opinia public` printr-o
ac]iune contestatar` eficient`.
Astfel, s-a n`scut ideea „scrisorii celor 6“, a c`rei citire la
BBC, Europa Liber` [i Vocea
Americii, iar ulterior la Radio
Moscova, a avut un impact

[i asupra aparatului de securitate.
În sus]inerea proiectului
celor [ase fo[ti demnitari ai
partidului comunist, s-au implicat diploma]ii SUA [i ai
Marii Britanii afla]i în post la
Bucure[ti, dar [i Anatol Dobrinin, fost ambasador al
URSS în SUA, numit în 1988
secretar al CC al PCUS cu
probleme externe. Acesta i-a
aranjat lui Silviu Brucan o
întâlnire cu Gorbaciov, unde
s-a discutat doborârea lui
Ceau[escu. Asupra acestui
episod s-au f`cut multe specula]ii. Nu le vom prezenta,
pentru c`, din punctul nostru
de vedere, principala întrebare este cum de securitatea,
inclusiv UM 0110 nu au [tiut
nimic legat de amploarea
proiectului anticeau[ist. S-a
vorbit despre faptul c` generalul Iulian Vlad, aflat la comanda Departamentului Se-

Este posibil ca prin omisiune generalul Vlad sq
nu-i fi raportat lui Ceau[escu despre pregqtirea unui
complot inspirat de activi[tii PCR, care urmqreau sq-l
debarce de la putere
deosebit în primul rând asupra demnitarilor din PCR, dar

curit`]ii, ar fi protejat ac]iunea grupului constituit în ju-

(XII)

rul lui Silviu Brucan. Nu
poate fi exclus` total o astfel
de versiune, fiind posibil ca
prin omisiune generalul Vlad
s` nu-i fi raportat lui Ceau[escu despre preg`tirea unui
complot inspirat de activi[tii
PCR, care urm`reau s`-l debarce de la putere. În acela[i
timp trebuie recunoscut c`
securitatea, în pofida existen]ei unor profesioni[ti de marc` în domeniul informa]iilor,
era la sfâr[itul anilor ’80 un
organism profund paralizat.
Munca specific` unei
astfel de institu]ii fusese
înlocuit` cu ac]iuni privind
aplicarea glorioaselor indica]ii ale secretarului general
Nicolae Ceau[escu în toate
domeniile vie]ii sociale [i
economice. Baza muncii de
securitate – agentura – era la
p`mânt atât în ]ar`, cât [i în
exterior.
Promov`rile în munc` la
securitate nu se mai f`ceau pe
baza rezultatelor, ci prin prisma ata[amentului fa]` de Nicolae Ceau[escu [i prin aprecierea modului în care lucr`torii î[i însu[eau documentele
de partid. (va urma)
GEORGE DORA
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Dreptate pentru Sever Mureºan!
Gruparea Robinson-Mania trebuie sq plqteascq dezastrul de la „Dacia Felix“
În ultimele s`pt`mâni, publica]ia Alerta a început, în
urma unor investiga]ii proprii,
s` prezinte [i s` explice a[a-zisul scandal care a dus la punerea B`ncii Dacia-Felix în situa]ie de faliment, urmat` prin
interven]ia politic` a lui Adrian
N`stase (2000-2001), de o fals`
redresare [i de preluare a institu]iei de grupul Robinson, care
dup` diferite manevre, între
care [i schimbarea numelui în
EUROM BANK, a reu[it s` o
vând` b`ncii Leuni din Israel.

Înscenarea
unui faliment
Am demonstrat c` a fost o
ac]iune concertat` ini]iat` de
Ion Ilie Mania, un om de afaceri
italian de origine român` care a
fost în gra]iile fostului ministru
PDSR de Interne Doru Ioan
T`r`cil`. Principala piedic` în
fa]a grupului Mania a fost principalul ac]ionar al bancii, omul
de afaceri Sever Mure[an, c`ruia, în prim` faz`, i s-au furat
banii prin intermediul unor
inginerii care au avut ca ]int`
conturile str`ine ale BDF, dup`
care, pur [i simplu, Mania l-a
denun]at, în stilul borfa[ilor
care strig` „prinde]i ho]ul!“.
Din informa]iile pe care le de]inem, Mania, aliat ulterior cu
Fredy Robinson, a pl`tit un avocat [i probabil al]i magistra]i în
Elve]ia pentru înscenarea procesului lui Sever Mure[an.
Pentru c` dosarul B`ncii
Dacia-Felix, sub aspectul datoriilor pe care le are fa]` de Sever
Mure[an nu este înc` solu]ionat,
vom prezenta extrase din Raportul de Expertiz` întocmit de

1

2

c`tre Corpul Exper]ilor Contabili – Filiala Bucure[ti.
La capitolul „concluzii“
din raportul amintit se specific`
la punctul 2 faptul c` „Firmele
Grupului SM (Sever Mure[an)
au participat la major`rile de
capital social ale B`ncii DaciaFelix cu peste 33 milioane
USD prin societ`]ile: Astra Român` Capital, SAH, Sita Investment AG [i SM Invest Holding
SA Cluj-Napoca“.

Cãinþã tardivã
În final, dup` ce exper]ii
au prezentat situa]ia centralizatoare a datoriilor reciproce dintre Banca Dacia-Felix [i celelalte firme din Grupul SM, s-a
ajuns la concluzia final` c`
BDF are datorii fa]` de Sever Mure[an în valoare de
39.304.275 de dolari SUA. Este
de la sine în]eles c` Fredy Robinson a f`cut pe dracu’ în patru
pentru a împiedica rezolvarea
corect` din punct de ve-dere al
justi]iei a dosarului Dacia-Felix
(vezi facsimilele 1, 2 [i 3).
Fostul pre[edinte al B`ncii
Dacia-Felix recunoa[te sub
semn`tur` proprie prin declara]ia notarial` nr. 8.838 de la
Biroul Notarilor Publici Asocia]i Miu [i Molcu] c`, de[i a
depus o plângere penal` împotriva lui Sever Mure[an, acest
fapt se datoreaz` „presiunilor
importante la care a fost supus
din partea unora dintre membrii
Consiliului de Administra]ie [i
c` nu am fost corect informat
asupra realit`]ii faptelor“. Recunoa[terea, de[i sincer`, este
tardiv` (7.09.2004) [i Sima ar
trebui anchetat penal pentru

3
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fals [i uz de fals (vezi facsimilele 4, 5, 6).

Robinson
dispreþuieºte legea
Am prezentat în num`rul
trecut jocul de poker la cacialma în urma c`ruia grupul Robinson a preluat sau mai bine
zis a pus mâna pe Banca DaciaFelix. Nu am folosit sintagma
„joc de poker la cacialma“ în
mod întâmpl`tor. Fiind patronul Cazinoului Casa Vernescu,
care la un moment dat avea
vreo 2 milioane de dolari datorie la stat, Robinson [tie s`
joace cu c`r]ile din mânec`, nu
din mân`. Dar careul de a[i din
anturajul fostului premier N`stase [i al PSD-ului pe care s-a
bizuit Robinson s-a pr`bu[it la
sfâr[itul lui 2004 [i, din câte
cunoa[tem, nici marele Fredy
nu se simte mai bine.
Iat` ce concluzie au tras
exper]ii de la Price Waterhouse
Coopers în „Raportul final asupra cauzelor declan[`rii falimentului B`ncii Dacia-Felix“,
document depus la Tribunalul
Cluj, în dosarul 4.223/96: „Din
opera]iunile descrise, reiese

f`r` dubiu c` achizi]ionarea de
c`tre grupul Robinson a pachetului majoritar s-a f`cut în
condi]iile unui control absolut
[i discre]ionar al domnului
Robinson asupra b`ncii, în total
dispre] fa]` de normele BNR [i
CNUM în materie, cât [i a normelor [i reglement`rilor proprii
ale BDF“ (facsimilele 7, 8).

Atac la siguranþa
naþionalã
Din acela[i raport rezult`
c` s-a admis o colaborare cu
grupul Robinson a lui Ion Ilie
Mania aflat în puternic conflict
de interese cu Banca DaciaFelix, ale c`rui firme luaser` de
la banc` mai multe credite care
nu au fost rambursate. De altfel,
Mania a fost judecat la Cluj,
fiind acuzat conform Rechizitoriului nr. 25/P/1997 pentru
în[el`ciune, fals [i uz de fals.
Aceast` persoan`, judecat` pentru fraudarea b`ncii,
este angajat` de Robinson pentru recuperarea sumelor din
str`in`tate.
Aspectul descris mai sus a
fost prezentat [i în num`rul trecut al s`pt`mânalului nostru.

4

Revenim asupra lui deoarece
gravitatea folosirii unuia dintre
principalii creditori ai b`ncii,
cercetat penal, de c`tre Robinson, const` nu doar într-o necunoa[tere a legisla]iei din domeniul economico-finaciar, ci din
structurarea unui grup mafiot
cu valen]e interna]ionale, de
natur` a pune în evident pericol
siguran]a na]ional`.

Organizaþii teroriste
ºi bãnci româneºti
Când vorbim despre siguran]a na]ional` nu arunc`m
vorbe în vânt. În urm` cu un an,
directorul sucursalei Eurom
Bank din comuna Voluntari a
fost arestat pentru sp`larea
sumei de 8 milioane de dolari,
nefiind exclus faptul ca cel
pu]in o parte din ace[ti bani s`
fi alimentat conturile unor
organiza]ii teroriste. Pare ciudat
ca o banc` condus` de un
cet`]ean israelian s` fie folosit`
de cercuri arabe apropiate terorismului interna]ional, ciud`]enie pe care o putem explica
dezv`luind faptul c` cea mai
apropiat` colaboratoare (consiliera personal`) a lui Fredy

Robinson a fost c`s`torit` cu un
irakian sau sirian.
Fredy Robinson este omul
care pe unde calc` nu mai
cre[te iarb`. Dup` ce prin diverse manevre a pus mâna pe
postul Tele 7 abc, l-a f`cut pur
[i simplu praf, de[i era primul
post de televiziune privat din
România.
Este greu de în]eles cum
de o banc` serioas` cum este
Leumi din Israel a acceptat s`
negocieze cu Robinson preluarea Eurom Bank. Este adev`rat c` [i banca israelian` a
fost amestecat` în sp`l`ri în domeniul bancar. N-o fi el o lumin`, dar banii [tie s`-i mân`reasc`. Suma de 2 milioane de
dolari raportat` drept pierdere
de c`tre EUROM BANK este
dubioas` pentru c` exact
aceea[i sum` era trecut` în contul Casei Vernescu drept datorie
fa]` de bugetul de stat. Casa
Vernescu [i EUROM BANK
au avut pân` de curând acela[i
patron: Fredy Robinson, omul
a c`rui ascensiune trebuie oprit`. De cine? În acest moment,
de Justi]ie.

8
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XXI)
– Biografia realq –
M` numesc Mure[anu
Cristian, am 28 de ani [i m-am
n`scut în comuna Ple[coi, jude]ul Buz`u. Primele 8 clase
le-am f`cut în comuna natal`,
la singura [coal` general` existent` la vremea aceea.
Am urmat liceul Bogdan
Petriceicu Ha[deu din municipiul Buz`u, apoi Facultatea de
electrotehnic` din Bucure[ti,
din cadrul Institutului Politehnic, pe care am absolvit-o în
1976, cu diplom` de studii
superioare.
Lucrarea de stat am sus]inut-o în iulie 1976 cu profesorul Panaitescu, avându-l
îndrum`tor pe asistentul Tudor
Iulian. La lucrare am ob]inut
nota 10, iar pe parcursul facult`]ii media 9,80.

tr`it-o intens [i n-o pot uita
niciodat`. Tata, Mure[anu Ioan,
era muncitor petrolist, iar
mama, Mure[anu Cornelia,
înv`]`toare. Mai am o sor`,
Mure[anu Veronica, în vârst`
de 22 de ani, nec`s`torit`, student` la medicin` [i un frate,
Mure[anu Mugurel, în vârst`
de 20 de ani, student anul I la
Construc]ii.
În comuna natal` am toate
rudele [i din partea mamei [i
din partea tat`lui: o sumedenie
de unchi, m`tu[i, veri[ori [i veri[oare, mai mari [i mai mici,
mai buni [i mai r`i, mai [coli]i
[i mai pu]in [coli]i.
Cei care au fost mai dota]i
[i mai ambi]io[i au înv`]at carte
[i au plecat din comuna natal`,
ca [i mine, stabilindu-se prin

Un unchi de-al meu, din partea tatqlui –
Mure[anu Valer, era vestit în comunq [i în localitq]ile
din jur pentru cârnqciorii pe care-i pregqtea în casq
Dup` sus]inerea lucr`rii de
diplom` am fost repartizat la
|ntreprinderea Electronica din
Bucure[ti, unde am lucrat ca
inginer stagiar pân` în 1979,
când m-am transferat, în interes
de serviciu, la |ntreprinderea
Electromagnetica. Prin transfer
mi s-a oferit func]ia de [ef de
birou la teste electromagnetice,
func]ie pe care am avut-o pân`
în 1980, când prin concurs, am
ob]inut un post la Ministerul
Comer]ului Exterior.
Copil`ria mi-am petrecut-o în comuna natal`, pe
malul râului Buz`u, unde avem
[i casa p`rinteasc`. N-am avut
o copil`rie prea fericit`, dar am

toate localit`]ile din ]ar`, unde
[i-au întemeiat familii serioase
[i [i-au g`sit câte un loc de
munc` pe m`sura preg`tirii.
Al]ii, mai puturo[i [i mai pu]in
dota]i, au r`mas la casa p`rinteasc`, ocupându-se cu cre[terea oilor, cu fabricarea ]uicii [i a
vinului sau s-au angajat ca
muncitori necalifica]i la sondele din comun`. Un unchi
de-al meu, din partea tat`lui –
Mure[anu Valer, era vestit în
comun` [i în localit`]ile din jur
pentru cârn`ciorii pe care-i
preg`tea în cas` [i-i vindea
amatorilor de pretutindeni.
Calitatea produselor sale
i-a adus repede faim` în tot

jude]ul. Erau vesti]i cârn`ciorii
de Ple[coi, f`cu]i din ma]e de
oaie, dintr-un amestec doar de
el [tiut, din carne de oaie sau
berbec [i pu]in` carne de porc,
dar de un gust deosebit. Erau
sub]irei, în [irag de 2-3 metri [i
foarte ardeia]i. Se preg`teau în
tigaie, în ulei încins, la foc
potrivit [i se consumau cu m`m`ligu]` bine r`scoapt` luat`
imediat de pe foc. Dup` ce consumai 2-3 cârn`ciori era obligatoriu s` ai pe mas` câteva sticle de vin ro[u sau de bere cu
care s` stingi usturimea pe care
]i-o transmitea pasta de carne
din care erau preg`ti]i.
N-o s` uit niciodat`, a[a
cum n-am s`-l uit nici pe unchiul Valeric`, cel care m-a ajutat enorm de mult în perioada în

Când eram la câ]iva metri de linia de sosire
am auzit ]ipetele celor de pe mal, avertizându-ne
de pericolul care venea din spatele nostru –
un copac uria[ adus de apq
care am plecat la ora[ s`-mi termin liceul [i mai ales în timpul
facult`]ii.
P`rin]ii mei nu aveau suficien]i bani cu care s`-mi pl`tesc
cheltuielile de la ora[: chirie la
gazde, haine, rechizite [i c`r]i,
plus alte cheltuieli ocazionale.
Unchiul Valeric` avusese un
b`iat, un v`r de-al meu de
aceea[i vârst` cu mine, care a
murit îns` exact în ziua când
am absolvit cele opt clase la
[coala din comun`. Îmi amintesc c` dup` serbarea de la
[coal` ne-am dus la locul nos-

tru de sc`ldat s` facem un concurs de înot. Eram peste
dou`zeci de b`ie]i [i fete, to]i
buni înot`tori [i care cuno[team foarte bine toate cotloanele apei unde, de obicei, f`ceam
baie. Cu câteva zile înainte fuseser` ni[te ploi toren]iale puternice iar apa râului Buz`u dep`[ise cu mult cotele obi[nuite,
aducând de la munte o mul]ime
de copaci smul[i din r`d`cini,
de crengi uscate c`zute în timpul furtunii, precum [i alte
obiecte întâlnite pe traseul viiturii. Era pe înserat, dar foarte
cald. Ne-am dezbr`cat [i ne-am
aruncat în apa din vadul pe
care-l frecventam de obicei.
Ne-am fixat un punct pân` la
care ne întreceam, urmând ca
cel care ajunge primul s` fie
desemnat cel mai bun înot`tor
al promo]iei. Marcel, v`rul
meu, s-a aruncat ultimul în ap`.
Am început s` înot`m to]i c`tre
linia care marca zona de sosire,
fiecare din noi privind înainte
pentru a câ[tiga cu siguran]`
concursul [i a nu-[i irosi for]ele.
Pe mal r`m`seser` doar
câteva dintre colegele noastre,
care jucau rolul arbitrilor. Când
eram la câ]iva metri de linia de
sosire am auzit ]ipetele celor de
pe mal, avertizându-ne de pericolul care venea din spatele
nostru – un copac uria[ adus de
ap`, cu multe crengi [i frunze,
care se apropia de noi ca un t`v`lug. Ne-am întors s`-l vedem
[i fiecare din noi a încercat s`
înoate c`tre mal, evitând s` fie
prins în coroana copacului ale

c`rui dimensiuni nu i le cuno[team, dar de m`rimea c`ruia ne
temeam. Marcel, care era ultimul, a intrat în ramurile copacului [i a disp`rut în aval, nemaireu[ind s` ajung` la mal.
Nici unul dintre noi nu a
avut curajul s` încerce s`-l salveze. Era prea periculos [i se
întunecase suficient de mult ca
s` se mai poat` distinge ceva în
ap`. Am ie[it to]i pe mal [i
ne-am deplasat alergând în aval
strigându-l [i încercând s`-l încuraj`m. Nu mai aveam îns` pe
cine. Marcel disp`ruse în ape o
dat` cu copacul care era dus la
vale de valuri, undeva c`tre
eternitate. Cadavrul i-a fost g`sit peste câteva s`pt`mâni la
câ]iva kilometri în aval.
A fost o mare tragedie
pentru toat` promo]ia aceea,
dar mai ales pentru unchiul
Valeric`, m`tu[a Ana [i toat`
familia noastr`. Dup` pierderea lui Marcel, unicul s`u
copil, unchiul Valeric` aproape
c` m-a adoptat.
}inea oricum la mine, dar a
început s` m` iubeasc` a[a cum
îl iubise pe fiul s`u. Tot ce câ[tiga din afacerile sale a investit în
mine, ca s` ajung un om mare,
cum se exprima el, înlocuindu-l
astfel pe tata, care oricum f`cea
eforturi financiare foarte mari
pentru a ne între]ine pe mine, pe
sora [i pe fratele meu mai mic,
c`ci mama, ca înv`]`toare, câ[tiga [i mai pu]in decât el.
O dat` cu terminarea [colii
primare [i moartea v`rului meu,
copil`ria mea a luat sfâr[it, r`mânând nostalgic` [i unic`
acolo, la Ple[coi, printre dealuri
împ`durite din jurul comunei
mele dragi, printre copacii seculari din p`durea din apropiere,
printre merii, cai[ii, cire[ii [i vi[inii din livada casei p`rinte[ti,
printre valurile zglobii din apa
râului Buz`u, în care m-am
sc`ldat de atâtea mii de ori [i în
care l-am pierdut pe cel mai bun
prieten. Nu voi uita niciodat`
acei ani, acele clipe unice, pline
de puritate, de candoare [i de
sinceritate naiv`. Nu-i voi uita
niciodat` pe acei oameni simpli,
dar minuna]i printre care m-am
n`scut [i am f`cut primii pa[i,
pe acei oameni cu sufletul curat
de la care am auzit primele pove[ti, primele basme cu fe]i frumo[i [i Ilene Cosânzene [i pe
care în curând dup` aceea
aveam s`-i p`r`sesc, c`ci plecam la ora[, într-o lume nou`
pentru mine, dar necesar` pentru viitoarea mea evolu]ie pe
scena vie]ii. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu

Marcel dispqruse în ape o datq cu copacul care era
dus la vale de valuri, undeva cqtre eternitate
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Ultima întâlnire cu Agentul A007 (XVIII)
„Ce crezi c` avea Raul în
geanta diplomat?, l-am întrebat
pe Sandy“. „E posibil s` fi avut
nu doar materialul cu tema sus]inut` la simpozion, ci [i alt material. Vreo formul` chimic`, o
re]et`, descrierea unui tratament împotriva cancerului, orice care interesa, dup` cum vezi,
pe cel sau cei care l-au terminat. Poli]ia a închis, oricum,
cazul“. „Bine, dar spuneai c` au
constatat c` pierduse lichidul
de frân` [i din cauza asta ma[ina a intrat în parapet cu o vitez` foarte mare“. „Da, informa]ia asta a ap`rut [i în comentariul presei, dar ulterior poli]ia
a schimbat-o. Au spus c` ploua
foarte tare [i c` ma[ina derapase, iar pe [osea nu se puteau
vedea urmele de frân` de la
ro]i. În plus, au mai scos o perl`, pe care ulterior a preluat-o
toat` presa. Au spus c` la
autopsia lui Raul i-au g`sit
urme de alcool în sânge“.
„Poate gustase ceva la barul la
care a oprit înainte de accident,
mi-am dat eu cu p`rerea“. „Nu,
Andrei, Manphis mi-a confirmat foarte clar c` Raul nu consuma niciodat` alcool. Varianta
poli]iei cade“.
Pqrerea lui este cq
cei care i-au furat
geanta au for]at nota
[i i-au turnat ceva
whisky pe gât imediat
dupq accident
„{i dac` la bar cineva i-a
pus ceva în cafea!“. „Nu cred,
pentru c` Raul [i-ar fi dat seama. Era medic, nu marinar. Un
medic care nu consum` alcool,
[i mai ales când este [i chimist,
sesizeaz` foarte u[or atât gusturile, cât [i nuan]ele de miros,
cu atât mai mult ale alcoolului.

prea mult“. „Da, în]eleg starea
în care se afla Katty“.
Era oare Katty atât de fermecqtoare,
cum mi se povestise, încât sq-l vrqjeascq
pe elevul meu [i sq ri[te atât de mult,
sau el fqcea un alt joc?

De altfel, Manphis a mers la locul accidentului la câteva zile
dup` poli]ie [i a g`sit doar dopul unei sticle de whisky. Sticla
nu mai era. P`rerea lui este c`
cei care i-au furat geanta au for]at nota [i i-au turnat ceva
whisky pe gât imediat dup` accident“. „Bine, dar asta înseamn` c` înc` nu murise, altfel alcoolul nu mai ajungea în sânge“. „Bun` apreciere. {i eu
cred la fel. Asasinii i-au turnat
b`utura pe gât, apoi au a[teptat
s`-i vad` sfâr[itul, iar dup` ce
s-au convins c` nu mai are nici
o [ans` au dat telefon la poli]ie“. „{i i-au luat, bineîn]eles,

[i geanta cu acte“. „A[a cred [i
eu, a replicat Sandy. Pe ei îi interesa poate doar geanta, con]inutul ei. Dac` am [ti ce acte
avea Raul în geant`, am putea
trage ni[te concluzii mai aproape de adev`rata cauz` a mor]ii
lui Raul“. „Manphis ce crede?
A stat de vorb` [i cu Katty? am
întrebat“. „Da, a vorbit cu ea la
câteva zile dup` ce o chestionase [i poli]ia.

Ceva miroase a vin stricat,
o]e]it. ~[tia vor s-o [antajeze
pe Katty pentru c` sunt convin[i
c` ea de]ine ceea ce le lipse[te,
probabil un secret al lui Raul.
Dac` atunci, la accident, ar fi
g`sit tot ce-i interesa, probabil
c` erau mul]umi]i [i n-o mai
deranjau. {i mai este un
am`nunt care m` face s` cred
c` ra]ionamentul meu este cel
mai apropiat de adev`r“. „Te

Manphis este sigur cq în tot jocul qsta
e mâna lui Don Pavolio, mafiotul local care
l-a împrumutat pe Raul
I-a spus [i lui acela[i
lucru. B`nuia, dar nu era sigur`
de nimic. Îl iubise foarte mult
pe Raul [i era înc` sub efectul
emo]iilor puternice pe care le
tr`ise în momentul în care a
aflat de tragicul accident. L-au
înmormântat în cimitirul familiei Velez, din La Paz. Socrii ei
au tratat-o cu mult` r`ceal`.
I-au repro[at c` se face vinovat` de tot destinul fiului lor.
Katty nu [i-a revenit mult timp
dup` aceea, apoi au venit [i celelalte dou` tragedii: Don Pavolio i-a luat apartamentul în
contul datoriei lui Raul, iar pe
Billy i l-au r`pit. Manphis este
sigur c` în tot jocul `sta e
mâna lui Don Pavolio, mafiotul local care l-a împrumutat pe
Raul“. „Crezi c` dac` au pus
mâna pe actele care-i interesau
o vor l`sa în pace pe viitor?“
„Nu, Andrei, ceva nu este în
regul`. Dac` g`seau ce-i intereseaz` nu-i mai înscenau lui
Billy povestea cu drogurile.

ascult“. „La circa o s`pt`mân`
dup` accident, Katty s-a dus în
laboratorul lui Raul s`-i strâng` unele lucruri personale“.

„S` nu-mi spui c` i le-a mai
g`sit, i-am replicat eu curios“.
„Ba da, i le-a g`sit, dar a constatat c` laboratorul fusese vizitat [i de alte persoane, de[i
fusese sigilat de poli]ie, iar
cheile de la intrare erau la ea.
Cineva cotrob`ise prin toate
actele, iar noti]ele personale ale
lui Raul disp`ruser`, iar o dat`
cu ele [i contractul pe care
Raul îl încheiase cu Don Pavolio la data când îl împrumutase cu bani“. „Katty n-avea
nici o copie?“. „Nu, dar Raul îi
vorbise, a[a, la modul general,
de clauze“. „Avea vreo clauz`
special`?“. „În privin]a asta
Manphis înc` n-a aflat nimic.
M-a asigurat îns` c` va afla,
dar c` atunci n-a vrut s` insiste

M` gândeam [i la Katty,
dar m` interesa mai mult prietenul meu A007. {tia [i el oare
toate am`nuntele pe care le
aflasem eu de la Sandy? Trecuser` aproape dou` ore de când
zburam [i deja cunoscusem
via]a a doi oameni, cu succesele [i tragedia unui destin nemilos în cercul c`ruia intrase, întâmpl`tor, [i A007, un spion al
Serviciului de Informa]ii Român. De ce m` chemase oare la
aceast` întâlnire? Ce dorea s`-mi
spun`? Ce vroia s` transmit`
Centralei [i nu putea face decât
printr-un dialog direct, care-l
preg`tise în abeceul muncii de
spionaj, de la primele ore de
spionaj. M` uitam pe fereastra
avionului [i-l vedeam pe A007
stând cu mine la o bere, la o
mas` la umbra unui palmier, de
la ei, sau a unui tei plin de parfum de la noi.
Parc` îl auzeam cum începe s`-mi depene întâmpl`rile
din ultimii ani de când nu ne
mai întâlnisem.
Apoi cum a cunoscut-o pe
Katty, ce necazuri a mai avut,
ce succese a mai repurtat, cum
le-a fructificat. Dar oare A007
intrase chiar întâmpl`tor în
acest joc?
Era oare Katty atât de fermec`toare, cum mi se povestise, încât s`-l vr`jeasc` pe elevul meu [i s` ri[te atât de mult,
sau el f`cea un alt joc pentru
care eu nu aveam înc` toate elementele pentru a-i contura nu
doar dimensiunile, ci mai ales
esen]a? (va urma)
SORIN V.
TEODORESCU
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Mafiotul Phillip Bloom,
asociatul lui Bogdan Baltazar,
prieten cu Traian Bãsescu (II)
Arestarea în SUA a asociatului lui Bogdan
Baltazar, fostul pre[edinte al BRD, Phillip Bloom,
sub acuza]ia de dare de mitq unor oficialitq]i,
pentru a ob]ine contracte în Irak, a fost tratatq în
media româneascq ca un fapt banal. Curios,
pentru cq Bloom este unul dintre oamenii de afaceri
strqini care a fost la originea multor scandaluri
economico-financiare. Am arqtat în numqrul trecut
cum printr-o combina]ie cu directorul – Tudorel
Dumitra[cu – a „]epuit“ SC ROMAERO
SA Bqneasa de suma de 1 milion de dolari.

O reþea în stil mafiot
Avem îndr`zneala s` afirm`m c` Phillip Bloom [i-a constituit o re]ea în rândul func]ionarilor din administra]ia central` care ac]ioneaz` pe baze mafiote. Un exemplu printre multe
altele este Dan Gozia, fost director al FPS, care pe vremuri a
fost director (ce coinciden]`!)
la ROMAERO B`neasa [i coleg cu complicele lui Bloom,
Tudorel Dumitra[cu.
Prin diverse manevre, cei
doi au reu[it în 1998 s` îndep`rteze de la privatizarea
ROMAERO B`neasa puternica firm` canadian` „Bombardier“, care din cauza lui Gozia
s-a retras. Se pare c` asupra
acestui aspect exist` un Raport

al Cur]ii de Conturi, în urma
c`ruia Parchetul ar fi trebuit s`
se autosesizeze. Prin firma sa,
Global Business Group (GBG),
Bloom s-a implicat în privatizarea Hotelului Bucure[ti, în
favoarea grupului Ofer, motiv
pentru care l-a contactat în
Fran]a pe directorul firmei Pargest, Robert Azouley, oferindu-i 2,5 milioane de dolari,
pentru a desfiin]a societatea
mixt` Bucure[ti International,
ce angaja întreg patrimoniul societ`]ii Bucure[ti Turism SA. În
acela[i an, tot pentru privatizarea Hotelului Bucure[ti, [i
par]ial tot prin filiera Bloom,
s-a implicat [i a[a-zisul om de
afaceri Ilie Mania, în realitate
un escroc interna]ional, care a
jefuit Banca Dacia Felix. Inter-

ven]iile au ajuns pân` la fostul
prim-ministru Radu Vasile, care,
spre cinstea sa, a refuzat s` se
amestece în aceast` afacere.

În anturajul
preºedintelui
Phillip Bloom are un
adev`rat tropism fa]` de oamenii politici. Astfel, exist` informa]ia c` prin Daiana Voicu,

fiica magistratului Marian Voicu, ar fi reu[it s` se infiltreze în
anturajul actualului pre[edinte
Traian B`sescu, pe vremea
când acesta era ministru al
Transporturilor. Pe siteul internet al firmei GBG ap`rea în
1998 imaginea lui Traian B`sescu într-o deplasare în SUA,
împreun` cu Daiana Voicu [i
Phillip Bloom.

Cazurile Costea [i albumul „Eterna [i fascinanta Românie“, care a reu[it s` se strecoare în anturajul fostului pre[edinte Iliescu, Shimon Nahor,
traficantul de armament cu
rela]ii sus-puse, vorbesc de la
sine despre pericolul ca în anturajul unor demnitari s` se infiltreze sau s` fie dirija]i în acest
scop elemente periculoase atât
pentru siguran]a na]ional`, cât
[i pentru propriile lor cariere.

Din Irak
în România
Cititorii î[i vor fi amintind
c` în aprilie 2004 un agent de
paz` român a fost împu[cat
mortal, iar altul a fost r`nit de
c`tre insurgen]i. Ace[ti agen]i
de paz` apar]ineau firmei Bidepa [i erau angaja]i în Irak de
c`tre firma Global Business
Group, care îi apar]ine lui Phillip Bloom. Bloom a ob]inut
mai multe contracte avantajoase în Irak datorit` pre[edintelui
Autorit`]ii Provizorii a Coali-

]iei, Paul Bremer. Între contractele luate la puricat de autorit`]ile americane se num`r` [i
proiectul de construire a Academiei de Poli]ie irakiene.
De asemenea, Bloom a
fost implicat în mai multe proiecte de privatizare a unor obietive economice din Irak.
Grupul Bloom a fost implicat în privatizarea fabricii de
vagoane Astra din Arad în favoarea societ`]ii Trinity Industries Inc din SUA, care a devenit în acest mod proprietara celei mai mari fabrici de vagoane
din Europa.
Arestarea lui Bloom va
declan[a f`r` nici o îndoial` o
anchet` care mai devreme sau
mai târziu se va extinde [i în
România.
Ne întreb`m câ]i complici
ai lui Bloom implica]i în tunuri
[i inginerii financiare continu`
s` fie privi]i în România ca exponen]i ai capitalismului [i democra]iei?
DANIEL BQLAN
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Crima organizatã (V)
Crima Organizatq Japonezq (Boryokudan Yakuza)
 Portland
 Seatle
 Boston
 Newark
 New York
 Chicago [i ]`rile

Europei de Est.

Pericole

Boryokudan cuprinde mai
mult de 2.500 de grupuri,
având peste 85.000 de membri,
fiind cea mai mare organiza]ie
criminal` din lume.
Boryokudan are o vechime
mai mare de 300 de ani, iar
membrii acesteia erau deci[i s`
p`streze tradi]iile [i obiceiurile
Japoniei [i ale samurailor, vechii lupt`tori japonezi.
Pe timpul perioadei Oreda,
consolidarea puterii a sfâr[it
r`zboiul civil din Japonia [i
mul]i, neputând s` se acomodeze cu perioadele de pace, au devenit tâlhari violen]i.

Economie mafiotã
Tâlharii s-au organizat în
Bakuto [i Tekiya (de]in`tori de
standuri stradale) recrutându-[i
majoritatea membrilor din „Buraku“ sau oameni din ghetto.
Activitatea Boryokudan a
suferit schimb`ri semnificative
dup` cel de-al doilea r`zboi
mondial când (din cauza schimb`rilor sociale [i economice) au
început s` controleze comer]ul
clandestin, s`-[i dezvolte [i
s`-[i extind` activit`]ile ilegale
care au devenit cu timpul tot
mai periculoase pentru societate, fiind surs` permanent` de
insecuritate civic`.
Venitul estimat al Boryokudan în anul 2002 a fost de 25
miliarde de dolari SUA, majoritatea rezultând din \ntreprinderi de jocuri de noroc [i

din traficul de droguri în Japonia.
Investi]iile de yeni în
Statele Unite au lansat pe japonezi [i împreun` cu ei pe Boryokudan în economia global`.
Principala activitate în
care Boryokudan este amestecat` în SUA [i în lume este
sp`larea banilor, infiltrarea în
afaceri legale, traficul de droguri, prostitu]ia, proxenetismul,
traficul ilegal de arme.
Pe teritoriul SUA ac]ioneaz` patru grupuri de crim`
organizat` japonez` fiind de
altfel [i cele mai influente.
Acestea sunt:
 Yamaguchi – Gumi
 Sumiyoshi – Rengo
 Inagawa – Kai
 Toa Yuai Jigyo Kai
Pericolul prezentat de Boryokudan nu se limiteaz` numai
la coasta de vest a Statelor
Unite, Hawai, Guam [i alte teritorii americane din regiunea
Pacificului. Investi]iile de yeni
au devenit vehicul pentru Boryokudan s` treac` peste grani]ele na]ionale [i interna]ionale.

Relaþii cu alte grupuri
Boryokudan practic` o
form` unic` de [antaj financiar
în SUA numit` Sokaiya care se
adapteaz` perfect la structura
de afaceri american`.
C`l`toriile membrilor Boryokudan pe plan interna]ional
dep`[esc cu mult pe cele ale al-

tor grupuri de crim` organizat`.
Scopul principal este descoperirea unor zone de ac]iune propice, punctarea unor elemente
autoritare pretabile, recrutarea
ulterioar` a acestora în activit`]i
criminale care s` le aduc` profit maxim.
Analiza situa]iei privind
armele confiscate de autorit`]ile japoneze de la grupurile
crimei organizate Boryokudan
arat` c` 75% dintre acestea au
fost cump`rate din SUA, res-

pectiv Los Angeles, California,
Florida, de unde [i concluzia c`
pe acest segment de activitate
Boryokudan au multe puncte
de sprijin în aceste zone.
Boryokudan în activitatea
criminal` coopereaz` cu mult
succes cu alte grupuri de crim`
organizat` printre care La Cosa
Nostra, Triadele Chineze[ti,
grupurile columbiene de crim`
organizat` [i în ultimul timp cu
mafia ruseasc`. Exist` contacte
tot mai dese între aceste ultime

grupuri de crim` organizat`.
Exist` un interes aparte pentru
Boryokudan cu privire la Statele Europene de Est.
În aceste condi]ii nici România nu poate sc`pa aten]iei
grupurilor criminale Yacuza.
Zonele geografice care
sunt sau se a[teapt` a fi afectate
de influen]a Boryokudan sunt:
 Honolulu (Guam, CNMI)
 Los Angeles
 San Francisco
 Las Vegas

Pericolul deosebit pe care
îl prezint` Boryokudan este puterea economic` imens` pe care
ace[ti o au, cuplat` cu capacit`]ile lor de penetrare la vârfuri politice [i mituire a unor
personalit`]i politice.
Pericolul pe care-l prezint`
Boryokudan nu este generat numai de prezen]a lor fizic` actual`. Boryokudan se bazeaz` pe
asocia]iile pe care le creaz` [i pe
coeziunea grupurilor fiind astfel
foarte greu de penetrat [i neutralizat de autorit`]i. Membrii
Boryokudan sunt foarte devota]i
organiza]iilor criminale din care
fac parte fiind în stare s` suporte
ani grei de închisoare sau chiar
moartea f`r` a-[i tr`da tovar`[ii
de grup [i activitatea.
Numeroasele lovituri date
de NPA (poli]ia Japonez`) [i
presiunea public` din Japonia
au determinat pe membrii Boryokudan s`-[i intensifice încerc`rile de a intra în SUA ori
s` caute pie]e noi pe spa]iile ]`rilor est-europene.
Boryokudan î[i amestec`
câ[tigurile cu investi]iile japoneze legale în special în domeniul imobiliar. Identificarea
surselor [i circula]ia fondurilor
în Japonia [i c`tre SUA sau alte
state de interes, s-a dovedit a fi
formidabil de grea pentru institu]iile abilitate ale statelor care-i
verific` pe membrii Yakuza.
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...

Sã nu uitãm cã uitãm

ce }inem minte
Se zice cq adolescen]a e vârsta trqirilor puternice,
a emo]iilor intense, care nu se uitq atât de u[or.
Poate cq de aceea treze[te, peste ani, asemenea
nostalgii. Dar ce ]inem minte despre vârsta asta?
Vorbim cu câ]iva tineri, care au toate [ansele
sq-[i aducq aminte.
MONICA B. (34 ani, asistent universitar). Ai s` râzi,
dar eu nu-mi aduc aminte mare lucru. E mai mult sau mai
pu]in o nebuloas`. Mult mai
bine ]in minte copil`ria, mai
ales c` a mea a fost la bunici,
deci toate cli[eele alea despre
via]a în natur`, c`ldur`, simplitate [i alte lucruri se reg`sesc în copil`ria mea. În adolescen]` m-am mutat la ora[,
au început problemele, nu
prea m-am în]eles cu colegii,
nu-mi pl`cea nimic... La facultate de-abia mi-am revenit.
BEATRICE G. (37 ani,
marketing manager). Îmi
amintesc, bineîn]eles, toat`
isteria legat` de pove[tile de
amor, întâlnirile cu colegele
mele în care st`team cu orele
[i analizam câte o conversa]ie
cu un b`iat, câte o ochead` pe
care credeam noi c` ne-a aruncat-o un b`iat frumos, care c`p`ta propor]ii uria[e... În adolescen]a mea, s` nu uit`m, rela]iile între fete [i b`ie]i nu
atinseser` naturale]ea asta de
acum. Era mai complicat s` te
descurci.

Uit, deci pot s` exist. M`
rog, uneori exist mai greu. De
pild`, când fac cuno[tin]` a zecea oar` cu aceea[i persoan`,
[i, spre ru[inea mea, cred c`
nici a unsprezecea oar` n-o s`
reu[esc s` dau din cap a recunoa[tere, ci mai degrab` am s`
arborez un zâmbet str`lucitor
sau doar politicos, dintr-acela
folosit când faci cuno[tin]` cu

oameni pe care, nu-i a[a, crezi
c` nu i-ai mai v`zut niciodat`,
de[i ei insist` c` da. Când fac
chestii din astea, existen]a îmi
e periclitat` de privirea
uciga[` a persoanei uitate. Are
dreptate. Nici mie nu-mi place
s` m` uite cineva. Dar îmi
place s` uit. {i chiar dac` numi place, tot n-am ce face. În
afar` de uit`rile m`runte

(gazele deschise, cheile în cas`
când ai yal` automat`, copilul
când pleci în vacan]`, pisica în
camera unde nu exist` l`di]`
pentru nevoile de tot felul,
agenda, documentele importante când ai nevoie de ele, re[oul în priz`, ziua celui mai
bun prieten, umbrela în
diverse locuri când plou`),
care pot fi enervante, îmi place

s` uit. Mai bine zis, îmi place
s` [tiu c` pot s` uit. {i pot.
Uit`m când e bine cum era
când era r`u [i uit`m când e r`u
c` nu demult era bine.
Uit`m vara cât de frig e
iarna [i invers.
Îi uit`m f`r` fasoane pe cei
c`rora le-am spus c` nu-i vom
uita niciodat`, în schimb ne putem aminti f`r` probleme figura unui necunoscut din tramvai.
Uit`m cum era când eram
altfel decât cum suntem acum [i
când eram altfel uitaser`m categoric cum fuseser`m înainte de
a fi ca atunci (neclar, nu-i a[a?
A[a [i trebuie. Uitarea e mai degrab` legat` de neclar [i difuz.).
Uit`m s` tr`im al`turi de
oameni f`r` de care credeam c`
nu putem tr`i vreodat`, a[a c`
pân` la urm` îi uit`m [i pe ei.
Uit`m cu ]int`, cu chin sau
u[or, pentru c` vrem sau în ciuda voin]ei noastre, organizat
sau total alandala, pentru c` ni
se întâmpl` prea multe sau prea
pu]ine, pentru c` ne sim]im
prea bine sau prea r`u sau pentru c` ne-am str`duit prea mult
s` ]inem minte. De pild`, pân`
data viitoare, promit c` o s` uit
c` am vorbit despre uitare.

IONU} F. (31 ani, programator). Îmi amintesc petrecerile la care mergeam, f`r` s`
m` simt de fapt în largul meu,
pentru c` eu întotdeauna am
fost un tip mai retras. Totu[i,
pe atunci era foarte important
s` faci ceea ce face toat` lumea, dar în acela[i timp s`
ar`]i c` e[ti [i foarte original,
chestii care se b`teau cap în

cap. M` str`duiam s` fac fa]`
[i chiar reu[eam s` fiu cel mai
zgomotos [i mai glume] din
grup. Dar mi-a trecut repede.
Dup` aceea de-abia mi-am dat
seama ce mi se potrive[te.
DANIELA I. (27 ani, func]ionar). Pentru mine a fost
foarte frumos, c`ci m` implicam în tot felul de activit`]i
artistice. Cred c` a fost singura perioad` din via]a mea când
am putut s`-mi exprim [i latura asta, mai creativ`. De
atunci n-am mai f`cut decât s`
fiu pe post de persoan` de încredere, bine organizat` [i mereu la locul meu. Dar atunci
îmi permiteam s` fiu mai extravagant`.
MIHAI V. (29 ani, jurist).
Cel mai bine ]in minte pasa
mea muzical`, când m` jucam
[i eu cu chitari[tii pleto[i din
liceul meu. St`team toat` ziua
în curte, chiuleam, fumam, filozofam [i cântam balade
rock, s` ne aud` fetele [i s` ne
plac`. {i aveam destul succes.
MATEI B. (27 ani, masterand). Îmi amintesc c` mi
se p`rea extrem de important
s` le încerc pe toate, s` fiu mai
cu mo]. Aveam nu [tiu câ]i
cercei în nu [tiu câte zone din
corpul meu. Aveam foarte mult` energie [i habar n-aveam la
ce s-o folosesc. Nu-mi pl`cea
autoritatea. Refuzam cadrul
formal al [colii [i tot ce-mi
spuneau ai mei. Mi-a trecut rapid, normal. Dar era amuzant.
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