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EDITORIAL
Transportatorii morþii
daniel valeriu
Recentul carnagiu petrecut de curând lângq
Slobozia trage \ncq un semnal de alarmq, al câtelea
oare, cu privire la ce se petrece pe [oselele
române[ti. Istoria recentq ne face sq credem cq se
vor lua câteva mqsuri minunate care, ca orice
minune, vor fi aplicate trei-patru zile. Poli]i[tii pe
lângq care a trecut microbuzul cu doar câteva
minute \nainte de tragedie au fost mul]umi]i cq
ma[ina nu avea vitezq mai mare decât cea legalq.
Faptul cq era tixitq cu pasageri care stqteau precum
sardelele nu a fost \n mqsurq sq le atragq \n vreun
fel aten]ia. Vorbim despre nu mai pu]in de 7
cqlqtori care stqteau \n picioare, pentru simplul fapt
cq nu mai existau locuri. 26 de oameni se
\nghesuiserq \n mijlocul de transport. O mamq [i
fiica sa, douq surori [i mama vqduvq a patru copii
[i-au pierdut via]a \n câteva secunde. Sunt doar
câteva dintre victimele cumplitului accident. Celor
care [i-au pierdut un membru al familiei sau un
prieten drag lângq copacul uciga[ nu le pasq dacq
[oferul a frânat sau nu, dacq era obosit [i din ce
cauzq, dacq era normal sau nu sq fie atâ]ia oameni
claie peste grqmadq, nu mai conteazq nimic. Vor
citi un raport sec [i fad peste o lungq perioadq de
timp [i vor da vina pe sistem, pe sqrqcie [i pe
ghinion. Nu acela[i lucru ar trebui sq se \ntâmple
cu organele abilitate ale statului. Ar trebui sq se
studieze cu aten]ie fenomenul, pentru cq deja este
vorba de un fenomen, ar trebui sq nu se mai
anuleze cursele \ntre localitq]i fqcute de vehiculele
care apar]in unor regii autonome care,
vrând-nevrând sunt obligate sq se conformeze
legilor \n vigoare, ar trebui sq se ia mqsuri. Avem
exemplul unei alte tragedii care a zguduit România
\n urmq cu mai pu]in de doi ani, aceea de la
Mihqile[ti. Dupq o lege datq \n pripq, de ochii lumii
[i câteva controale care aveau acela[i scop, bombele
pe ro]i continuq sq strqbatq [oselele, dintr-o parte
\n alta a ]qrii, fqrq nici o problemq. Vor mai muri
oameni, vor mai curge lacrimi. Iar din patru \n
patru ani vom asculta, iar [i iar, acelea[i minciuni
frumoase referitoare la grija fa]q de cetq]ean,
acelea[i promisiuni care nu se respectq niciodatq.
Ce mai conteazq câ]iva mor]i?
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Societ`]ile de administrare a investi]iilor Certinvest [i KD
Investments au f`cut primul
pas în promovarea fondurilor
mutuale prin spoturi televizate.
Au trecut 5 ani de la scandalul
FNI \nainte ca un asemenea
fond s`-[i mai fac` publicitate.
Iar cum vinova]ii escrocheriei
FNI sunt bine-mersi, \n cel mai
bun obicei românesc, ne putem
\nchipui comentariile de care se
vor bucura actualele spoturi.
Începând cu anul
2006, pe pia]a aerian` româneasc` vor
opera înc` dou` companii cu
tarife reduse: WizzAir din
Ungaria [i Sky Europe din Slovacia. În prezent, în România
opereaz` doar dou` companii
cu pre]uri reduse, Blue Air [i
My Air. La cât de mari sunt salariile din România, un tarif redus care s`-l conving` pe omul
de rând s` circule cu avionul ar
trebui s` se apropie de zero.
Poate chiar mai pu]in.

1.455 de angaja]i concedia]i,
îns` este posibil ca aceste concedieri s` fie mai reduse.
„Num`rul total de concedieri
va fi stabilit în func]ie de produc]ia întreprinderii. S-ar putea
s` fie mai mic decât cel stabilit“, a declarat Titu {erban,
directorul general al Uzinei
Tractorul. Cu \ntârzierea asta
de o lun`, Guvernul se simte
deja Mo[ Cr`ciun. Muncitorii
bra[oveni o s`-[i petreac` ferici]i s`rb`torile, sperând fiecare
c` va sc`pa de restructurare.
Ultimele focare de
grip` aviar` demonstreaz` c` românii
nu au sc`pat de pericolul gripei
aviare. |n doar o s`pt`mân` au

fost depistate patru focare, riscul fiind mai mare ca oricând.
Speciali[tii spun c` acum este
perioada de vârf a migra]iei
p`s`rilor s`lbatice posibil purt`toare ale virusului [i acestea
r`mân pe teritoriul României,
mai ales c` temperaturile sunt
mai ridicate decât în restul Europei. „Este perioada de vârf de
migra]ie, de aceea cred c` se
iau toate m`surile de izolare în
zonele suspecte, [i anume filtre
la intrare [i ie[ire, uciderea
tuturor p`s`rilor domestice din
localit`]i, cu plata desp`gubirilor aferente [i dezinfec]ia“, a
declarat Gabriel Predoi, directorul general în Autoritatea Na]ional` Sanitar-Veterinar` [i
pentru Siguran]a Alimentelor
(ANSVSA). Acesta a precizat
c` doar în cazul în care temperatura de afar` va sc`dea la -10
sau -15 grade Celsius, ar mai
sc`dea riscul apari]iei de noi
focare. Se aude c` RADET-ul
s-a oferit s` scad` temperatura
cu 10-15 grade, cel pu]in \n
apartamentele din Capital`.

nem ca societ`]ile de asigur`ri
s` poat` fi \nfiin]ate de orice
persoan` care de]ine economii
\n valoare de peste 100.000 de
lei vechi.

La 1 ianuarie 2006
exist` mari [anse ca
de pe pia]` s` dispar` cel pu]in cinci societ`]i de
asigurare. Este vorba despre
societ`]ile ABC Asigur`ri, Na]ional`, Euroasig, Petroas [i
Medas, societ`]i care au înfiin]at recent Asocia]ia Asigur`torilor Mici [i Mijlocii din România (ARMMA). Asocia]ia respectiv` a depus o notificare la
Comisia de Supraveghere a
Asigur`rilor (CSA) prin care
cere ca majorarea capitalului
social la dou` milioane de euro,
prev`zut` pentru 31 decembrie
2005, s` fie amânat`. Propu-

turii. Doamna Monica, nu \ncerca]i o propunere de asta [i
pentru T`riceanu? Mai [tii,
poate iese ceva.

O elev` în vârst` de
17 ani a fost înjunghiat` în incinta
{colii Centrale din Capital`,
chiar în biroul directorului adjunct. Situa]ia este cu atât mai
grav` cu cât directoarea unit`]ii
de înv`]`mânt i-a permis autorului s` stea de vorb` cu fata
chiar în biroul directoruluiadjunct. Se pare c` [i paznicii
[colilor au intrat \n grev`, iar
unii profesori n-au ie[it niciodat`.
Propu[i de Monica
Macovei pentru a fi
revoca]i din func]ie,
[efii Sec]iei de Urm`rire Penal`
[i Criminalistic` din cadrul
Parchetului instan]ei supreme,
Gheorghe Dr`ghici [i Niculae
Andrei, [i-au depus demisiile la
Consiliul Superior al Magistra-

Americii ne-a atras aten]ia [i
asupra corup]iei. Asta nu \nseamn` c` fenomenul a interesat pe careva dintre politicienii
no[tri.
Judec`torii Tribunalului Ia[i au dat o
sentin]` ce a [ocat
întreaga comunitate a capitalei
Moldovei. Dup` mai mul]i ani
de judecat`, Magda Chiosac,
Rodica [i Grigore Luca au
intrat în deplin` proprietate [i
folosin]` a celebrului han „Trei
Sarmale“. Hanul intrase în proprietatea statului în 1964. Cei
trei spun c` e simplu s`-[i \m-

part` hanul: fiecare prime[te
câte o sarma.
Medicii francezi au
realizat cu succes
prima gref` par]ial`
de fa]` din istorie, reu[ind
transplantul de nas, buze [i
b`rbie pe chipul desfigurat al
unei femei de 38 de ani, care a
fost mu[cat` de un câine. Exper]ii americani au criticat dur
medicii francezi, pe motiv c`
un asemenea tip de transplant
nu este moral. Tot e bine c` nu
au nimic cu silicoanele, c` disp`rea talentul la majoritatea
„vedetelor“ de la noi.

Disponibiliz`rile cerute de planul de reorganizare a Uzinei
Tractorul Bra[ov vor întârzia
pân` la sfâr[itul lui ianuarie,
începutul lui februarie, din
cauza procedurilor legislative,
sus]ine conducerea societ`]ii,
citat` de Agen]ia Amos News.
În ordonan]a privind restructurarea uzinei aprobat` de Guvern este stipulat un num`r de
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Afacerile murdare ale lui Miron Mitrea
Ultimul scandal politic
generat de preocup`rile lui
Miron Mitrea, în direc]ia
mont`rii unor scandaluri mediatice pentru compromiterea
adversarilor din PD, este un
indiciu al apropierii alegerilor
anticipate. Interesant, dar domnul Mitrea face apel la o revist`
legionar`, pentru a publica un
material despre apartenen]a la
masonerie a lui Traian B`sescu.
Faptul c` secretarul general al
PSD a dezmin]it ulterior, afirmând c` era doar un simplu
receptor al unor propuneri venite din partea colaboratorilor
s`i nu modific` cu nimic datele
problemei. Se joac` murdar pe
scena politic` româneasc`.
Murdar, ira]ional [i p`tima[.

Istoria se repetã

alegerile din 1996. Ciudat, dar
nimeni nu a luat nici o m`sur`
pe linie de partid împotriva lui
Miron Mitrea.

Vrancea lui
Miron Mitrea
F`când un arc peste timp,
tot atât de ciudat este c` nici
acum justi]ia nu se gr`be[te s`
îl trag` la r`spundere, m`car
pentru cheltuielile de domeniul
fantasticului pe când era ministru al Transporturilor, pentru
construirea unei baze de agrement cu totul [i cu totul inutil`,
cel pu]in pentru departamentul
care îl dirija.
Se zvone[te c` Miron Mitrea ar fi fost implicat [i în comer]ul cu fier vechi, printr-o
firm` interpus`, unde pentru
câ[tigarea contractelor se cereau bani la saco[`.
S`pt`mânalul „Alerta“
este, prin departamentul s`u de
investiga]ii, pe urmele unor
afaceri necurate patronate de
Miron Mitrea, urmând ca în
câteva s`pt`mâni s` prezent`m
cititorilor câteva materiale de-a
dreptul [ocante.
În jude]ul Vrancea, în
perioada 2000-2004, Miron

Mitrea [i Ristea Priboi au sprijinit grupuri de interese care
practic au pus monopol pe toate
lucr`rile de interes public, în
sensul c` acestea nu au fost
atribuite decât firmelor agreate
de ace[tia. Dac` domnul Mitrea
este promotorul reformelor din
PSD, despre care vorbe[te Mircea Geoan`, atunci avem o problem` cu principalul partid de
opozi]ie din România.
Pe timpul comunismului
circula un banc: „Cele trei mari
enigme ale lumii sunt:
1. cine a incendiat biblioteca
din Alexandria?
2. cine l-a împu[cat pe Kennedy?
3. care au fost colegii de facultate ai Elenei Ceau[escu?
O s` se apropie momentul
când vom fi bântui]i de o singur` întrebare: care este valoarea real` a averii lui Miron Mitrea [i unde este depozitat`?
Domnul Mitrea se crede
un subtil om al combina]iilor
oculte. Înc` sper` c` poate manipula sindicatele dup` bunul
s`u plac.
Uit` un lucru. În anumite
momente oamenii vorbesc.
Unii chiar prea mult.
Daniel Bqlan

Foto: ROMPRES

Este ciudat cum un om cu
fine]ea lui Mircea Geoan` se
face p`rta[ la manevre gol`ne[ti de tip Miron Mitrea. La
urma urmelor, fiul generalului
Geoan`, îns`rcinat printre altele cu gestionarea rutelor de evacuare ale cuplului Ceau[escu,
cu toat` preg`tirea domniei sale
în domeniul diplomatic se
simte poate mai în largul s`u în
mijlocul intrigilor decât în lumea unei politici civilizate. Ultraamericanul [i supereuropeanul Mircea Geoan`, coleg cu
un fost sindicalist, atras spre
cercurile PDSR la începutul
anilor ’90, pare (imaginile de la
TV sunt elocvente) atras de
campaniile de pres` murdare [i
de loviturile sub centur` administrate adversarilor politici.
Corespondentul electronic
(ne referim la scandalul în urma
unor mesaje pe pe calculatorul
domnului Mitrea) al secretarului
general al PSD a fost o distins`
doamn` cu o func]ie de r`spundere în televiziunea public`.
Deci domnul Mitrea prime[te [i transmite mesaje privind o campanie murdar` contra principalului adversar politic – Partidul Democrat. La rigoare, lucrul poate fi acceptat.
Mai [tim [i noi câte ceva din
cercurile PSD-ului, inclusiv numele unor fo[ti ofi]eri acoperi]i
de securitate, a[a c` nu suntem
mira]i de tehnicile pe care le folosesc în lupta politic`. De altfel, Mitrea a fost în 1996 artizanul [i coordonatorul unei alte
campanii murdare, demascat`
de pres` [i cunoscut` opiniei
publice sub denumirea de „telefoanele otr`vite“.
Pe scurt, era vorba despre
activi[ti ai PSD (pe atunci
PDSR), care, sub „legenda“
unor sondaje prin telefon, încercau s` conving` persoanele
apelate s` voteze cu partidul de
guvern`mânt. Scandalul care a
urmat a compromis PDSR-ul,
care dup` cum se [tie a pierdut
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O ipotezq halucinantq \n dosarul „Dacia Felix“:

Sever Mureºan, înlãturat de
structuri ale KGB
de interese. Protec]ia nord-atlantic` [i european` a politicii
române[ti era o simpl` glum`,
având în vedere evenimentele
violente de la Târgu-Mure[
(martie 1990) [i mineriadele din
iunie 1990 [i septembrie 1991.
În special ultima mineriad`, soldat` cu înlocuirea prin
for]` a guvernului Roman, a
constituit un semnal negativ
pentru cancelariile diplomatice
europene [i pentru Departamentul de Stat, întrucât s-a pus cap`t
reformelor economice necesare
pentru construirea unei pie]e
concuren]iale de tip capitalist.

Idei anti-NATO,
anti-Mureºan

Uria[a miz` material`
reprezentat` de banii firmelor
lui Sever Mure[an, investi]i la
Banca Dacia Felix [i fura]i pur
[i simplu de Ion Ilie Mania [i
grupul s`u, a fost doar unul dintre motivele care au dus la în-

dep`rtarea [i compromiterea
fostului tenisman. Cel`lalt motiv are leg`tur` cu siguran]a na]ional`.
La începutul anilor ’90 înc` se discuta între marile centre
de putere o redefinire a sferelor

De[i un redutabil om de
afaceri, Sever Mure[an era [i
un pion oficios al dezvolt`rii
rela]iilor româno-americane.
Contractele avute de Sever
Mure[an cu oficialit`]ile române în perioada 1992-1996 au urm`rit deschiderea politicii americane spre spa]iul românesc
prin ac]iuni rafinate de lobby.
Din p`cate [i spre ghinionul lui Sever Mure[an, strategia
de siguran]` a României era
dominat` de idei anti-NATO,
izolu]ioniste [i pe alocuri, de[i
bine temperate, pro-moscovite.
Amintim c` în perioada 19911997 consilier în Departamentul pentru Ap`rare, Siguran]`
Na]ional` [i Ordine Public`, iar
ulterior [ef al Secretariatului

Consiliului Suprem de Ap`rare
a ]`rii din cadrul pre[edin]iei
României era colonelul Florian
Gârz.
Fost ofi]er în Direc]ia de
Informa]ii a Armatei, colonelul

Florian Gârz era împotriva contractelor dintre România [i
NATO. Considerând c` ne
afl`m în fa]a unei ofensive a
spionajului american pe teritoriul na]ional.
Colonelul Gârz nu era un
element singular. În Serviciul
Român de Informa]ii anumite
grupuri de ofi]eri provenind din
fosta securitate adoptau atitudini anti-americane [i anti-occidentale [i desf`[urau ac]iuni în
acest sens.
Conform unui memorialist, fost ofi]er SRI, la începutul
anului 1991, fostul [ef al Diviziunii de contraspionaj Gheorghe Diaconescu a pus la punct
o ac]iune de compromitere a
consulului Mark Sullivan de la
ambasada SUA, opera]iune
care ar fi urmat s`-l prezinte pe
reprezentantul diplomatic drept
agent al CIA.

Între SUA ºi Franþa
A[a cum am spus, Sever
Mure[an ap`rea în fa]a anumitor factori de decizie ai momentului un reprezentant neoficial
al intereselor americane în România. Temerile acestor cercuri
s-au accentuat dup` ce Sever
Mure[an a organizat un turneu
diplomatic de tenis în România, învitând mai multe oficialit`]i din SUA, printre care
pe fostul pre[edinte George
Bush.
În descifrarea elementelor
adev`ratei cabale contra lui
Mure[an, am depistat inclusiv
ac]iuni ale grup`rilor KGB
(devenit SVR) din România, reprezentate mai mult sau mai pu]in de cercul lui Vitali Ustroi.
Un alt factor de care trebuie ]inut seama în analiza ac]iunilor împotriva lui Sever
Mure[an este faptul c` prin
atragerea intereselor americane
în România acesta atingea alte
interese, [i anume pe cele franceze. Parisul avea atunci, ca [i
acum, o alt` optic` asupra dezvolt`rii României decât partea
american`.
Sever Mure[an era prins la
mijloc între aceste teribile desf`[ur`ri de for]e. (va urma)
George Dora
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB

(XIII)

Semnalarea lui Silviu Brucan în grupul de opozan]i la
adresa lui Ceau[escu, grup constituit de generalul Militaru, Ion
Iliescu, comandorul Radu Nicolae, generalul Vasile Ionel,
Cico Dumitrescu [i al]ii, a modificat modul de lucru atât al
UM 0110, cât [i al Direc]iei a
IV (contrainforma]ii militare).
Din acel moment cu greu se
mai putea vorbi despre o ac]iune de spionaj – influen]a
KGB pe spa]iul românesc.
Aparatul de securitate,
subordonat
complet activului PCR,
pierduse din
flexibilitatea anilor
’65-’68, devenind rigid
[i fqrq ini]iativq
Lucrurile deveneau cu atât
mai delicate cu cât din exterior,
din celelalte ]`ri socialiste atât
diploma]ii, cât [i ofi]erii DIE,
trimi[i la post, raportau despre
schimb`rile politice care aveau
loc [i care p`reau ireversibile.
Pe de alt` parte, aparatul de securitate, subordonat complet
activului PCR, pierduse din flexibilitatea anilor ’65-’68, devenind rigid [i f`r` ini]iativ`.
În ceea ce prive[te strict
UM 0110, aceasta î[i concentra
majoritatea eforturilor din
punct de vedere operativ-informativ pe linia combaterii spionajului maghiar (ac]iunea Lotru), l`sând descoperite sectoare pe care ac]iona spionajul

sovietic, bulgar [i al RDG-ului.
De[i termenul poate p`rea
excesiv, din 1985 putem vorbi
despre o deziden]` în rândul securit`]ii. Astfel, în 1987, la o
adunare general` de partid, colonelul Vasile Buh` în mod public [i-a exprimat dezaprobarea
fa]` de cultul personalit`]ii promovat de cuplul Ceau[escu.

Conducerea de la Moscova, inclusiv Mihail
Gorbaciov, avea la dispozi]ie un studiu, cunoscut ca
Raportul Comisiei Bogomolov
În plus, serviciile de informaþii ale ]`rilor socialiste [i în
special KGB-ul aveau ordin s`
colaboreze pe spa]iul românesc
cu serviciile secrete ale SUA [i
ale celorlalte state occidentale.

Este înc` o problem` a
c`rei dezbatere nu s-a încheiat, [i anume conducerea
din exterior a evenimentelor
care au culminat cu doborârea
lui Ceau[escu.

Privind situa]ia din România, înc` din februarie 1989,
conducerea de la Moscova, inclusiv Mihail Gorbaciov, avea
la dispozi]ie un studiu, cunoscut ca Raportul Comisiei Bogomolov. Acest document evalua [ansele de schimbare ale lui
Nicolae Ceau[escu [i a camarilei din jurul s`u, anticipând
dou` scenarii (conform istoricilor Mihai Retegan [i Alex
Mihai Stoenescu):

Scenariul favorabil
Au loc schimb`ri în conducerea politic` [i Nicolae
Ceau[escu este înlocuit de politicieni rezonabili, capabili s`
îndeplineasc` reformele necesare reînnoirii socialismului.

Scenariul pesimist
Nicolae Ceau[escu r`mâne în fruntea partidului [i continu` politica actual`. Dac` resursele destinate pl`]ii datoriei
externe vor fi folosite pentru a
reduce tensiunea social`, este
posibil s` se men]in` un timp
stabilitatea politic` general`,
f`r` a se rezolva problemele din

neaz` resursele ob]inute pentru
realizarea unor noi proiecte
ambi]ioase, nu se poate exclude
o explozie social`.
În document se sublinia c`
în cazul unei revolte exist` pericolul unei decisive întoarceri
a ]`rii a c`rei popula]ie a fost
educat` în spiritul destinului
comun cu lumea latin` spre
Vest [i inclusiv a p`r`sirii Tratatului de la Var[ovia.
În mod evident KGB-ul
[i-a adus aportul informativ la
redactarea documentului cerut
de Mihail Gorbaciov, astfel încât serviciilor secrete nu le-a r`mas decât s` monitorizeze derularea evenimentelor.
Raportul Bogomolov demonstreaz` c` Mihail Gorbaciov [i conducerea de la Kremlin doreau debarcarea lui Ceau[escu, liberalizarea vie]ii politice [i economice din România,
cu evitarea desprinderii din
Tratatul de la Var[ovia [i trecerii ei în tab`ra occidental`.
Aceast` temere a conducerii sovietice fa]` de o eventual` trecere a României [i a
altor state est-europene în tab`-

În mod evident KGB-ul [i-a adus aportul informativ
la redactarea documentului cerut de Mihail
Gorbaciov, astfel încât serviciilor secrete nu le-a
rqmas decât sq monitorizeze derularea evenimentelor
punct de vedere al reformei [i
al transparen]ei. Dac` îns` conducerea PCR alege s` ignore
obiectivul îmbun`t`]irii nivelului de trai al popula]iei [i detur-

ra occidental` a f`cut ca planificatorii de la Moscova s` accelereze cursul evenimentelor.
(va urma)
George Dora
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Atac la Preºedinte!
Sorin Ovidiu V\ntu vrea capul lui Bqsescu
A[adar complot! De ce nu
am crede în cuvintele celui mai
bine informat cet`]ean al României, respectiv pre[edintele
B`sescu?
Domnia sa a afirmat la
televiziunea public` c` atacurile împotriva sa sunt gestionate de Dinu Patriciu [i de televiziunile [i publica]iile controlate de Sorin Ovidiu V\ntu.
Fierul de lance al acestor
atacuri l-a constituit îns` fostul pre[edinte al României,
profesorul Emil Constantinescu. Acesta l-a acuzat pe pre[edintele B`sescu de colaborare cu securitatea [i de faptul
c` ar fi un reprezentant al sistemului oligarhic.

Manipulare
„în cascadã“
La rândul s`u, Traian B`sescu acuz` cercurile criminalit`]ii organizate ca fiind la baza
atacurilor de pres` [i a altor
campanii de discreditare, dând
exemplu r`spândirea în Bucure[ti a unor manifeste anti-preziden]iale, sugerând c` acestea
ar fi fost comandate de persoane vizate de ofensiva anticorup]ie.
Problema este dac` se
poate face leg`tura dintre Emil
Constantinescu, Dinu Patriciu,
Dorin Marian, Mugur Ciuvic`
[i cercuri ale criminalit`]ii organizate.
În ceea ce îl prive[te pe
Sorin Ovidiu V\ntu, fostul p`rinte al FNI [i fostul [ef al serviciului secret paralel, actualmente un gen de consilier privat al lui Liviu Luca, lucrurile
sunt mult mai clare. Acesta a
ini]iat, coordonat [i supravegheat ac]iuni care pot fi echivalate cu manopere caracteristice înaltei criminalit`]i economico-financiare.
Modul în care este condus` campania mediatic` împotriva lui Traian B`sescu este
caracteristic tehnicilor de manipulare „în cascad`“ prin care
un vector informal, perceput a
fi o persoan` bine informat` [i
respectat` de o parte a opiniei
publice, lanseaz` un [ir de
mesaje coerente [i bine structurate care s` con]in` între 40 [i
60% adev`r. Ac]iunea se continu` printr-un om de încredere
al vectorului principal, care
p`strând aceea[i ]int` (în cazul
nostru Traian B`sescu), lanseaz` o nou` tem` în campania de
discreditare (dup` ce Emil
Constantinescu l-a acuzat pe
B`sescu de o posibil` colaborare cu securitatea, fostul s`u
[ef de cabinet, Mugur Ciuvic`,
l-a învinov`]it pe actualul

pre[edinte c` a ob]inut în mod
fraudulos un imobil pe vremea
când era primar general).
Restul este problema mediatiz`rii subiectelor propuse în
campania de discreditare care,
dat fiind personalit`]ile aflate în
disput`, aproape se rezolv` de
la sine.
Înc` nu se poate face o
analiz` a efectelor ac]iunilor de
discrediare ale lui Traian B`sescu, dar [i pentru un naiv este
clar c` ne afl`m în fa]a unei
campanii bine preg`tite [i bine
dirijate.

Acþiune de
discreditare
Pân` în acest moment
principalul sau cel care pare a fi
actorul principal este fostul pre[edinte Emil Constantinescu.
Motiva]ia domniei sale este
dincolo de orice dubiu – relansare în via]a politic`, în fruntea
unei forma]iuni civice. Este
cazul s` ne amintim c` domnul
Constantinescu a fost lansat în
via]a politic` la începutul anilor
’90 de c`tre Ana Blandiana, din
rândul Alian]ei Civice. Momentul ales de Emil Constantinescu pentru a lansa atacurile
împotriva lui B`sescu, exact în
timpul grevei profesorilor, demonstreaz` un grad ridicat al
profesionalismului din punct de
vedere al manipul`rii.
Alt actor care a urmat imediat atacurilor domnului Constantinescu este fostul s`u [ef
de cabinet, Mugur Ciuvic`.
Acesta [i-a concentrat atacurile
pe modul în care B`sescu a ob]inut o locuin]` din fondul prim`riei [i pe înregistrarea unei
convorbiri telefonice din 1999,
probabil cu Dorin Marian, din
care rezult` c` actualul pre[edinte, pe atunci ministru al
Transporturilor în guvernul
CDR–PD–UDMR, repro[eaz`
c` nu a fost informat asupra
arest`rii prefectului de Bra[ov,
membru al Partidului Democrat. La acest punct avem înc`
un element care pledeaz` pentru premeditarea ac]iunilor de
discreditare ale lui B`sescu, [i
anume repro[urile pe care acesta i le-a f`cut în public premierului T`riceanu pentru telefonul dat Procurorului general
Ilie Boto[, în cazul re]inerii lui
Dinu Patriciu. Mesajul subliminal care se desprinde din evocarea telefonului din 1999 este
de stilul a „domnule, nici dumneata nu e[ti mai breaz“.

SOV intrã în joc
Dup` p`rerea noastr`, Dorin Marian este introdus în ecua]ie pentru a se încurca urmele.
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Fostul consilier pentru probleme de siguran]` al lui Emil
Constantinescu [i interlocutorul lui B`sescu, la telefonul din
1999, a fost aruncat în combina]ie tocmai pentru ca b`nuielile s` mearg` spre, [i numai
spre, Dinu Patriciu, pentru c`
fostul consilier a lucrat la una
dintre firmele sale.
Sorin Ovidiu V\ntu a fost
nominalizat de Traian B`sescu,
în sensul c` prin mijloacele media pe care le controleaz` este
vectorul de transmitere a mesajelor [i scenariilor anti-preziden]iale. Opinia public` nu cunoa[te, dar Sorin Ovidiu V\ntu, de[i
„în`lbit“ de justi]ie în dosarul
FNI, dosar care mai devreme
sau mai târziu trebuie redeschis,
este sub urm`rire penal` în cazul
B`ncii Române de Sont (BRS)
unde s-au scurs banii din megaescrocheria FNI. Se cunoa[te
faptul c` în 1995-1996 V\ntu a
încercat s`-i cear` unui om de
afaceri 5 milioane de dolari pentru PDSR, acum PSD, partid
aflat la rândul s`u, prin anumi]i
lideri, în special Miron Mitrea,
în faza de declan[are a unei
campanii de discreditare la adresa lui Traian B`sescu.

Delictul de iniþiat
Par]ial în umbr`, par]ial la
scen` deschis` apare alt vector
al atacurilor anti-preziden]iale:
Dan Voiculescu, [eful Partidului Conservator.
Se [opte[te în anumite cercuri politice c`, cel târziu la
începutul anului viitor, partidul

domnului Voiculescu va p`r`si
coali]ia de guvern`mânt, denun]ând protocolul cu alian]a DA.
În ultimul timp, fiica lui
Dan Voiculescu a devenit un
juc`tor nelipsit de importan]`
pe pia]a petrolului, nefiind exclus` o rela]ie cel pu]in comercial` cu Sorin Ovidiu V\ntu [i
cu Liviu Luca.
În plus, Dan Voiculescu,
premierul T`riceanu, Liviu
Luca fac parte dintre persoanele ale c`ror conturi au fost
verificate de Direc]ia Anti-corup]ie, pentru a se l`muri implicarea lor în cump`rarea unor
pachete de ac]iuni la Rompetrol, la un pre] mic [i revânzarea acestora, într-o perioad`
scurt` de timp, la un pre] ridicat. Având în vedere rela]iile
dintre persoanele men]ionate [i
Dinu Patriciu, s-ar putea s` se fi
produs delictul de ini]iat, prin
care a putut fi manipulat cursul
unor ac]iuni pe burs`.

Cui foloseºte?
Pe fond, din punct de vedere economic, ancheta asupra
cump`r`rii [i vânz`rii ac]iunilor Rompetrol pare a fi fost elementul care a generat campania
de calomniere a pre[edintelui
B`sescu. Una dintre întreb`rile
la care trebuie s` r`spund` un
investigator când cerceteaz` un
eveniment este „cui îi folose[te
fapta respectiv`?“
Din punct de vedere politic, nu putem nominaliza decât
cercuri apropiate de liderii
Partidului Social Democrat.

Aceast` concluzie pare ciudat`,
având în vedere implicarea în
campania anti-B`sescu a fostului pre[edinte Emil Constantinescu [i a persoanelor apropiate acestuia. O alian]` între
acesta [i indiferent cine din
PSD pare de domeniul imposibilului. Este o contradic]ie aparent`. Din informa]iile noastre
s-a lucrat prin vectori din pres`,
care la un moment dat, pe fundalul unei crize sociale generate de greva profesorilor [i de
ameni]area cu grev` ale altor
categorii profesionale, l-au invitat pe profesorul Constantinescu la o dezbatere, sugerându-i tema: colaborarea lui B`sescu cu fosta securitate. Cei
care au pus la punct întreaga
opera]iune au în vedere divor]ul dintre PS [i PNL, fiind cunoscut` prietenia dintre Patriciu
[i T`riceanu [i spargerea coali]iei de guvern`mânt, prin plecarea conservatorilor, lucru
care va schimba echilibrul parlamentar. F`r` îndoial` c` putem vorbi [i de o reac]ie de
ap`rarea a persoanelor în general tot din PSD sau apropiate
acestei forma]iuni, care sunt
anchetate sau urmeaz` s` r`spund` în fa]a parchetului pentru infrac]iuni conexe actelor de
corup]ie.
Prin discreditarea unor lideri ai alian]ei DA, inclusiv a
pre[edintelui B`sescu, PSD-ul
nu poate fi sigur c` va câ[tiga
preconizatele alegeri anticipate
din 2006.
George Dora

7

ALERTA

8

Nr. 26  7 - 13 decembrie 2005

atitudine

Declaraþia Forului Democrat al
Românilor din Republica Moldova
Ziua na]ionalq a României a trecut. Cu toate acestea,
materialul urmqtor \[i gqse[te locul \n paginile
sqptqmânalului nostru. Este interesant faptul cq nici
o publica]ie din România nu a acceptat sq gqzduiascq
\n paginile sale aceastq declara]ie. De ce oare?
Lipsq de interes sau ceva mai mult?

În fa]a acestei lumini
aprinse de str`mo[ii no[tri la 1
Decembrie 1918, care ne-a
scos din bezna înstr`in`rii, s`
ne plec`m frun]ile în semn de
omagiu, cu sentimentul de
mândrie de a ne reg`si ca români – parte integrant` a aceleia[i istorii [i a aceleia[i spiritualit`]i: {tefan cel Mare apar]ine tuturor românilor. Ca [i
Mihai Viteazul. Ca [i Alexandru Ioan Cuza. Sau Mihai
Eminescu.
Dorim recunoa[terea pe
plan intern [i interna]ional a
Republicii Moldova ca un al
doilea stat românesc, ceea ce va
duce nemijlocit la eliminarea
minciunii despre ce este na]iunea titular` a acestei republici
ex-sovietice, declarat` de autorit`]i ca diferit` de cea de la
care a fost desprins`. Dorim ca
acest adev`r la îndemâna oricui
s`-l recunoasc` [i oficialit`]ile
de la Chi[in`u, [i anume c`
suntem „dou` state, o singur`
na]iune“, renun]ând astfel la
promovarea unei politici românofobe ca instrument de divizare [i de învr`jbire a celor
dou` maluri ale Prutului.
Suntem convin[i c` Patria
noastr` istoric` nu poate r`mâne indiferent` fa]` de tendin]ele
de dezna]ionalizare brutal`,
promovate în continuare dup`
modelul sovietic de c`tre conducerea comunist` de la Chi[in`u. {i în acest context salut`m
declara]ia pre[edintelui României, Traian B`sescu, din 28 iunie 2005, în care se accentueaz` c` „România nu poate
ignora suferin]ele îndurate de fra]ii no[tri de peste Prut ca urmare
a unor fapte istorice grave“.
Cerem ca federa]ia Rus`
s` se dezic` de politica sa imperial`, iar Biserica Ortodox`
Rus`, sosit` în Basarabia o dat`
cu baionetele ruse[ti [i care a
devenit o arm` de rusificare [i
înstr`inare, s` se retrag` în spa]iul s`u canonic istoric.
Men]ion`m de asemenea
c` prin intermediul investi]iilor
preferen]iale promovate discret [i insistent de c`tre guvernarea actual` care plaseaz` republica în zona de interese a
Imperiului de la R`s`rit, sunt
urm`rite acelea[i scopuri:

Foto: ROMPRES

1 Decembrie este o zi
sfânt` pentru toat` suflarea româneasc`. În aceast` zi mare a
na]iunii române s-a împlinit
visul de aur a zeci de genera]ii:
Unirea într-un singur stat, a
tuturor românilor.
C`tre 1 Decembrie 1918
str`mo[ii no[tri au mers cale de
veacuri, prin Unirea de la 1600
a lui Mihai Viteazul [i prin Unirea cea mare din 1918, ei vestind lumii întregi c` vorbitorii
de aceea[i limb`, fra]ii de acela[i sânge, mo[tenitorii aceleia[i
istorii vor s` fie împreun`.
}inem s` amintim c`
Unirea de la 1 Decembrie 1918
a pornit de la Chi[in`u, când la
27 martie acela[i an Basarabia,
cea care suferise cel mai mult [i
care-[i luase asupra sa toate
jertfele necesare pentru a supravie]ui, prima a zis: „Vrem s`
ne unim cu ]ara!“, ca mai apoi
Bucovina [i Transilvania s`
vin` s` fac` ]ara rotund`.
Tot românii basarabeni în
1989 au fost cei dintâi care s-au
ridicat împotriva domina]iei comuniste, dând un imbold românilor din ]ar`, s` scutere acel jug
ru[inos, dup` Chi[in`u, urmând
Timi[oara apoi Bucure[tii.
Imediat dup` revolu]ia din
1989 1 Decembrie a fost declarat` Zi Na]ional` a României.
Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova vine cu propunerea ca 1
Decembrie s` fie declarat` [i
decretat` Zi Na]ional` a tuturor
Românilor. A tuturor celor care
locuiesc în spa]iul istoric românesc.
În istoria fiec`rui popor
exist` date de importan]` vital`.
Pentru noi, ziua de 1 Decembrie este Pa[tele neamului românesc, reg`sirea noastr` ca
neam, rena[terea ca na]iune.
Dorim ca aceast` zi s` fie
una de unire pentru to]i cei ce
simt, gândesc [i vorbesc române[te, începutul elimin`rii disensiunilor [i dezbin`rii fratricide, o zi sfânt` în care s` ne
sim]im o for]` unit`, ce ne-ar
ajuta s` dep`[im ni[te complexe care ne mai divizeaz`, ca
s` putem contracara acele for]e
interne [i externe în dezbinarea
[i neunirea noastr`.

transformarea Republicii Moldova într-o neo-colonie economic`, spiritual` [i cultural`
a Federa]iei Ruse.
Forul Democrat al Românilor din Republica Moldova este o mi[care civic` larg`, care s-a n`scut dintr-o disperare ca o reac]ie la procesele
de dezna]ionalizare [i de antidemocratizare din Republica
Moldova, unde „kampucizarea“ spiritual` are loc în v`zul
tuturor [i chiar în inima Europei [i în plin secol al XXI-lea.
Îndemn`m întreaga societate româneasc` s` fie mai
aproape de probleme Basarabiei, implicându-se în procesele
de democratizare [i europenizare ale Republicii Moldova,
întru a nu admite transformarea
acesteia într-o enclav` a dezna]ionaliz`rii, mancurtiz`rii,

criminaliz`rii, antidemocratiz`rii, dictaturii [i totalitarismului, fenomene periculoase atât
pentru România, cât [i pentru
întreaga comunitate interna]ional`.
Statul Român a fost învinuit de mai multe ori în ultimii
ani c` s-ar amesteca în „treburile interne“ ale Republicii
Moldova. Dar noi consider`m
c` ar fi condamnabil tocmai
faptul dac` statul Român, societatea civil` româneasc` ar
trata cu indiferen]` monstruoasele ac]iuni întreprinse de conducerea de la Chi[in`u pentru
dezromânizarea cinic` la care
este supus la ora actual` poporul românesc al Basarabiei [i
Transnistriei.
Aten]ion`m, de asemenea,
comunitatea interna]ional`, în
primul rând SUA [i Uniunea

European`, asupra proceselor
antidemocratice, asimilatoare
impuse românilor basarabeni [i
transnistreni pe chiar propiul
lor teritoriu istoric [i lingvistic.
De poporul român depinde la ora actual` pe unde vor
trece frontierele Uniunii Europene: pe râul Prut sau pe râul
Nistru.
De aceea g`sim de cuviin]` s` afirm`m c` problema cu
care se confrunt` ast`zi Basarabia este una european`.
În acest context credem c`
statul Român ar trebui s`-[i revad` politica sa vizavi de
redobândirea cet`]eniei române
de c`tre românii basarabeni [i
urma[ii acestora.
Este stringent necesar`
demontarea mecanismelor dezna]ionaliz`rii brutale [i silen]ioase, aranjate înc` de I.V. Sta-

lin [i aplicate în continuare de
c`tre urma[ii lui zelo[i.
Vrem s` ni se recunoasc`
dreptul nostru de a fi români, de
a vorbi limba român`, de a studia istoria românilor care este a
noastr`, de a ne [ti europeni,
parte din neamul românesc.
1 Decembrie este Ziua Na]ional` a tuturor Românilor. Zi
a împlinilor n`zuin]elor na]ionale.
S` consemn`m aceast` zi
sfânt` pentru fiece român – cu
demnitate, cu gândul la Neam,
la Tricolor, la valorile na]ionale, la românitate.
Fii mândru c` e[ti român!
Fii mândru c` apar]ii unei istorii multimilenare, unui popor
glorios, unei patrii europene.
Forul Democrat al
Românilor din
Republica Moldova
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Crima organizatã (VI)
Spqlarea banilor
Se vorbe[te despre sp`larea banilor, despre bani murdari, în general.
Poate c` se impune s` inform`m pe cititorii no[tri ce
este de fapt sp`larea banilor [i
de ce este aceast` activitate periculoas` pentru societate.
Din cele ce urmeaz` vom
vedea c` sp`larea banilor este
deosebit de periculoas` pentru
economia na]ional` [i pentru
societate în general, din cauza
efectelor negative pe care le are
aceast` activitate infrac]ional`.
F`r` a avea preten]ia unei
defini]ii [tiin]ifice, sp`larea
banilor este mânuirea banilor
de a[a natur` capabil` s` [tearg` urmele sursei [i originii lor.
Activitatea ilegal` de sp`larea banilor este de natur` a
„legaliza“ sumele provenite din
infrac]iuni [i a-i reintroduce în
circuitul legal normal al acestora, astfel încât cei care-i ob]in
din infrac]iuni s` se poat` bucura de ei la vedere, f`r` teama c`
vor fi întreba]i de provenien]a
lor. Banilor negri li se d` o
hain` nou`, curat`, legal`.
Cine ar avea nevoie s`
apeleze la sp`larea banilor?
 Trafican]ii de droguri
 Crima organizat` în general
 Evazioni[tii fiscali
 C`m`tarii
 Criminalii la comand`
 Terori[tii
 Sp`rg`torii de b`nci, de case
de schimb valutar etc.
 Cei care fac pl`]i (dare de mit`) pentru ob]inerea unor avantaje politice (clien]ii politici)
 Cei care falimenteaz` ilegal
firme, b`nci etc.

Spãlarea banilor
pe plan
internaþional
Sumele mari de bani provenite din fraudele majore la
b`nci, prin falimentarea acestora voit`, cum a fost cazul în
România la numeroase b`nci,
cu un circuit interna]ional.
Exist` în general trei faze
care trebuie urm`rite în sp`larea banilor pe plan interna]ional.
1. Scoaterea banilor „murdari“ (proveni]i din ac]iuni ilegale) afar` din ]ar` [i, dac` este
necesar, depozita]i într-un cont
dintr-o banc` din str`in`tate.
2. O alt` faz` ar fi legitimizarea banilor murdari (alterarea
originii lor)
3. Faza a treia ar fi repatrierea banilor sp`la]i.
Sigur c` sp`larea banilor
poate fi realizat` dup` fiecare
dintre fazele de mai sus, în
func]ie de interesul, de obiectivele pe care le urm`re[te cel
care spal` banii.

În faza întâi a sp`l`rii banilor are loc scoaterea efectiv`
a sumelor de bani peste grani]`
[i aceasta se poate face prin
diverse metode. Una dintre cele
mai des folosite este scoaterea
banilor prin curier (prin contraband`). Cel prins risc` confiscarea banilor [i o amend` pentru c` n-a declarat la vam` sumele scoase.
O metod` mai elevat`, dar
mai periculoas` prin prejudiciul mare pe care-l produce
economiei na]ionale, este scoaterea banilor din ]ar` prin tranzac]ii financiare, opera]iuni
aparent legale (emiterea de
CEC-uri, transferuri telegrafice, deschiderea de acreditive,
efectuarea de pl`]i c`tre o firm`
dintr-un paradis fiscal, firm`
evident fantom` sau c`pu[`),
folosirea instrumentelor de
burs`, ac]iuni la purt`tor etc.

Faza a II-a
Urmeaz` apoi legitimizarea fondurilor care se poate face
fie prin diferite conturi bancare,
prin folosirea unor firme din diverse paradisuri fiscale, folosirea unor conturi str`ine cu ac]iuni la burs`, folosirea unor societ`]i str`ine de investi]ii [i locuin]e sau imobile, terenuri.
Dup` toat` aceast` activitate urmeaz` utilizarea fondurilor din str`in`tate sau repartizarea fondurilor în faza a III-a.
Aceasta se poate face prin
reîmprumutarea banilor prin
b`nci str`ine, firme str`ine.
Aceste activit`]i prezint` mari
avantaje prin aceea c` banii vin
înapoi „cura]i“.
– costurile dobânzilor pot fi
deduse ca fiind cheltuieli
– posibilitatea slab` a organelor
în drept s` examineze le-

galitatea circuitului banilor,
datorit` secretului opera]iunilor
bancare sau comerciale [i infractorii pot s` continue reciclarea banilor.
Tot la repatrierea banilor
mai pot fi amintite ca opera]iuni de natur` s` induc` în
eroare autorit`]ile urm`toarele:
– plata unor activit`]i de consultan]`
– plata unor servicii fictive
– efectuarea unor pl`]i excesive
pentru anumite servicii
Infrac]iunea de sp`larea
banilor este considerat` pe bun`
dreptate de autorit`]ile str`ine [i
cele române ca fiind una cu un
grad mare de pericol social.
De aceea se iau m`suri legislative care s` permit` activit`]i de investiga]ii a fraudelor
fiscale, s` coopereze între state
pentru depistarea elementelor de
crim` organizat` care desf`[oa-

r` activit`]i de sp`larea banilor.
Toate bune [i frumoase. În
realitate în ce prive[te România, autorit`]ile române au f`cut
prea pu]in pe aceast` linie [i
astfel au putut sc`pa mul]i din
cei care au falimentat voit
b`nci, societ`]i comerciale etc.

Tunurile româneºti
Toat` mass-media româneasc` a relatat cu lux de am`nunte la timpul respectiv despre fraudarea [i falimentarea
Bancorex. Sute de persoane au
„împrumutat“ milioane de dolari de la aceast` banc` [i nu
i-au mai restituit. Mul]i dintre
ei se afl` în parlament sau în
alte structuri de conducere a
statului, în partide politice etc.,
iar când sunt pu[i s` fac` declara]ii de avere scriu sau r`spund
c` ei s`racii nu au decât 7-8.000
de euro [i ceva p`mânt la ]ar`,

dar nu al lor, al nevestei lor c`,
de, are [i ea ceva de la p`rin]i.
{i atunci unde sunt sutele
de milioane de dolari care au
„fugit“ din Bancorex. În alte
b`nci din str`in`tate, o parte reîntorcându-se prin metodele pe
care tocmai le-am punctat mai
sus. Dar aici nu e vorba numai
de Bancorex, ci de toate fondurile mari, de privatiz`rile frauduloase [i [p`gile fabuloase
luate de cei afla]i la pupitru la
timpul respectiv. Asta da crim`
organizat`, nu trei am`râte de
pe centur` care dârdâie de frig
în a[teptarea unor turi[ti [i pe
care le tot iau ni[te jandarmi, le
amendeaz` (amend` care nu va
fi pl`tit` niciodat`, bine în]eles)
[i vi le arat` la [tiri diferite posturi TV.
Se pare c` nu putem vedea
p`durea din cauza copacilor.
Ioan Cre]u
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XXII)
– Biografia realq (continuare) –
La 15 septembrie 1968 am
început prima zi de liceu. Cuno[team câtu[i de pu]in liceul
c`ci în urm` cu câteva s`pt`mâni d`dusem examenul de admitere [i locuisem patru zile la
internatul aflat chiar în incinta
acestuia.
Am avut timp destul s` m`
plimb prin toate s`lile de clas`
pe la cancelarie, sala de sport [i
toate celelalte înc`peri. Îmi
aduc aminte ce emo]ii am avut
în ziua când s-au afi[at listele
cu cei admi[i. A fost o înghesuial` de nedescris. Cu chiu cu
vai am ajuns [i eu în fa]`, lâng`
afi[ier, c`utându-mi numele
printre noroco[i. Cred c` am
avut ghinion c`ci nu mi l-am
g`sit sub nici o form`. Am mai
luat-o o dat` de la cap`t. Acela[i rezultat dezastruos, de[i
[tiam c` toate lucr`rile scrise
date le f`cusem excelent iar la
oral ob]inusem doi de nou`.
M-am gândit c` poate notele
ob]inute la lucr`rile scrise au

fost atât de mici încât media era
sub cota de admitere. Am început s` plâng [i am încercat s`
ies din grupul celor care, ca [i
mine, încercau s`-[i g`seasc`
numele înscris pe lista prefera]ilor soartei.

mândri pentru un norocos, pe
când ai mei aveau s` fie tri[ti
pân` la un nou examen în
toamn`. „De ce plângi, m`i
Cristi, ai fi vrut s` fii iar`[i
primul? Aici este la liceu, la
Buz`u, nu la Ple[coi“. „Nu,

La numqrul doi figura într-adevqr un anume
More[anu Cristian, cu media 9,33

Venisem singur la ora[ [i
m` gândeam deja cum s`-mi
anun] p`rin]ii de ghinionul care
m` lovise. Se înnoptase [i trebuia s` m` întorc acas`. Lâng`
mine a ap`rut Silviu, unul din
colegii de clas` din Ple[coi. S-a
uitat pe liste [i [i-a g`sit numele
aproape de finalul celor opt liste lipite pe geamul afi[ierului.
A tras un chiot de bucurie, apoi
m-a tras [i pe mine din grup [i
m-a s`rutat pe obraz. Era [i normal pentru el, c`ci reu[ise [i
avea suficiente motive s` fie
vesel. P`rin]ii lui se puteau

Silviule, nu primul, dar m`car
ultimul, s` apar [i eu pe list`.
Ce le spun eu acum p`rin]ilor?
O s` pierd toat` vara s` înv`]
din nou. La toamn` trebuie s`
intru [i eu. De data asta cred c`
m-a p`scut ghinionul“. „M`, tu
e[ti nebun sau ai orbul g`inilor?
Nu te-ai v`zut pe list`? E[ti al
doilea. Du-te [i cite[te! Eu
te-am g`sit, m`. E[ti al doilea,
cu 9,33, ai în]eles? Hai s` ne
mai uit`m înc` o dat` amândoi“. Nu-mi venea s` cred. M`
uitasem deja de câteva ori, de la
cap la coad` [i nu-mi g`sisem

numele. Silviu cred c` se
în[elase. Nu puteam fi eu.
Ne-am întors la liste, direct la
prima. La num`rul doi figura
într-adev`r un anume More[anu Cristian, cu media 9,33.
„Nu sunt eu, m`i Silviule. Pe
mine m` cheam` Mure[anu [i
nu More[anu“. „Ba tu e[ti, m`.
A gre[it dactilografa când ]i-a
trecut numele pe liste. Hai s`
mergem la secretariat s` întreb`m“.

lui liceului, men]ionând c` st`
chiar în apropiere. Am luat
adresa, am c`utat num`rul indicat [i am sunat. Ne-a r`spuns
un domn între dou` vârste. I-am
povestit întâmplarea cu listele
[i cu coinciden]a de nume. Dl.
Andreescu, c`ci acesta era numele secretarului, ne-a ascultat,
apoi a zâmbit dup` care mi-a
strâns mâna [i m-a felicitat. „Tu
e[ti, m`i b`iete, pe locul 2, a
gre[it dactilografa o liter`, dar

Trenul plecase de mai bine de o orq iar urmqtorul
urma sq plece abia a doua zi, diminea]q.
A[a cq amândoi am dormit pe o bancq pânq în zori.
Dar cred cq merita
Ne-am dus la secretariat,
dar u[ile erau închise la ora
aceea. Ne-am dus la cancelarie.
Am g`sit-o doar pe femeia de
serviciu care f`cea cur`]enie.
Am întrebat-o cine a b`tut la
ma[in` listele cu candida]ii
admi[i. Bineîn]eles c` nu [tia,
dar ne-a spus numele secretaru-

sunt sigur de tine, c`ci pe locul
trei este fiul meu, Florin, la
diferen]` de câteva sutimi.
Chiar i-am [i spus c` a fost
întrecut de un b`iat de la ]ar`,
din Ple[coi. Î]i cunosc datele de
stare civil` [i chiar pe mama ta,
care este, din câte [tiu, înv`]`toare. Nu-]i mai face griji, tu ai

luat medalia de argint! Du-te [i
le spune p`rin]ilor t`i c` ai
reu[it [i salut-o pe mama ta din
partea mea!“ Îmi revenisem.
Abia acum sim]eam adev`rata
emo]ie a unui înving`tor. I-am
mul]umit domnului Andreescu
pentru descifrarea enigmei celor dou` nume [i am plecat cu
Silviu la gar`, s` lu`m trenul
c`tre Ple[coi. La gar`, alt` surpriz`. Trenul plecase de mai
bine de o or` iar urm`torul trebuia s` plece abia a doua zi,
diminea]`. A[a c` amândoi am
dormit pe o banc` pân` în zori.
Dar cred c` merita.
Dup` episodul cu listele
devenisem deja o vedet`. Dl.
Andreescu povestise întâmplarea la to]i profesorii, iar
acum doreau to]i s`-l vad` [i
s`-l cunoasc` înc` din prima zi
pe „ghinionist“ în carne [i oase.
Am fost repartizat într-o
clas` de la parter, cu majoritatea elevilor care ob]inuser`
cele mai bune note la examenul
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Mq deranjau diferen]a de stare materialq dintre mine
[i colegii mei de „elitq“, priva]iunile pe care eram
obligat sq le suport ca efect al acestei diferen]e [i mai
ales modul ciudat în care mul]i dintre ace[ti colegi
mq tratau [i mq acceptau în primul meu an de liceu
de admitere. Se putea spune c`
se formase o clas` de eminen]i.
Erau numai unul [i unul, copii
de intelectuali [i de elite ale
ora[ului. Eu eram Cristi de la
Ple[coi. Înc` din prima zi de
liceu aveam o porecl` – „Moro[anul“, de[i adev`ratul meu
nume era Mure[anu. Nu m`
deranja îns`, pentru c` la noi la
]ar` to]i aveam câte un pseudonim, mult mai [ugub`] decât
cel cu care m` botezase, din
gre[eal`, dactilografa liceului.
Alte am`nunte m` deranjau
îns`. M` deranjau diferen]a de
stare material` dintre mine [i
colegii mei de „elit`“, priva]iunile pe care eram obligat s` le
suport ca efect al acestei diferen]e [i mai ales modul ciudat
în care mul]i dintre ace[ti colegi m` tratau [i m` acceptau în
primul meu an de liceu. Singurul mod [i mijloc pe care l-am
ales ca s` înl`tur aceste diferen]e [i s` m` eviden]iez în fa]a
acestei lumi noi pentru mine a
fost cel al rezultatelor ob]inute.
Situa]ia în care m` aflam m-a
ambi]ionat enorm [i n-am g`sit
alt` solu]ie. Tot anul întâi am
locuit la c`minul liceului, câte
6-8 b`ie]i în camer`, în condi]ii
destul de precare pentru un trai
în comun, mai ales atunci când
înve]i. Eram caractere diferite,
personalit`]i diferite [i mai ales
cu obiceiuri diferite, dar n-am
cedat.
A fost o lupt` permanent`
cu propria mea con[tiin]`, un
r`zboi continu al voin]ei [i al
ambi]iilor de a m` dep`[i pe
mine însumi. În primul an am
ie[it pe locul trei pe clas` [i tot
pe locul trei pe liceu. Primul a

ie[it Serban, iar al doilea Florin,
fiul secretarului pe liceu. Recunosc c` au fost mai buni, dar
poate c` [i soarta i-a ajutat mai
mult, prin condi]iile bune de
via]` [i de studiu pe care le
aveau. N-am fost niciodat`
invidios pe ei, încercând s`
transform înfrângerea mea temporar` într-un succes ulterior. {i
cred c` am reu[it, c`ci în anul
doi am ie[it pe locul secund,
dup` {erban, care, trebuie s` recunosc, era un geniu. {erban ne
dep`[ea pe to]i, la o distan]`
care nu mai putea fi recuperat`
de nici unul dintre noi.
Avea secretele lui personale de a înv`]a, alte metode de
studiu, dar [i de via]`, mai austere, mai misterioase, dar mai
lipsite de toate pl`cerile pe care
]i le ofer` via]a de liceu [i mai
ales vârsta aceea, cu care, o dat`
pierdut`, nu te mai întâlne[ti
niciodat`. P`rin]ii lui {erban
erau amândoi intelectuali de
vaz` ai ora[ului. Mama era profesoara noastr` de psihologie,
iar tat`l s`u directorul unui alt
liceu. Era singur la p`rin]i [i
fusese crescut de mic într-un
mediu de intelectuali rigizi [i
cazoni. Citise foarte mult, înc`
Avea secretele lui personale de a învq]a, alte metode
de studiu, dar [i de via]q, mai austere, mai
misterioase, dar mai lipsite de toate plqcerile pe care
]i le oferq via]a de liceu [i mai ales vârsta aceea
din [coala elementar` [i înv`]a
la fel de mult [i în liceu.
Avea foarte pu]in timp
liber pentru alte preocup`ri [i
pasiuni, care pentru orice tân`r
de vârsta noastr` însemnau un
crâmpei de bucurii personale,

la sfâr[it de s`pt`mân`, de
s`rb`tori, mai ales în vacan]e.
{erban fusese educat s` fie un
tip foarte studios, dar devenise
astfel un singuratic, un om închis în colivia intelectual` pe

care i-o construiser` p`rin]ii,
f`r` prieteni, f`r` bucuriile
inerente pe care ]i le ofer` colectivitatea sau anturajul, de
orice natur` ar fi el. Nu participa cu noi la nici o reuniune sau

{tiam de ce o face, [tiam cq pentru el Marcel, vqrul
meu [i fiul squ, nu murise, ci trqia prin mine, iar tot
ce avea el îi servea unui scop, unui vis frumos
aniversare colegial`, la nici o
excursie. Tot timpul înv`]a,
chiar [i în vacan]e, când citea [i
înv`]a toat` materia pe care noi
ceilal]i o parcurgeam la ore [i
acas`, la studiu individual, astfel c` pentru el, de cele mai
multe ori, orele de predare
deveneau plictisitoare [i enervante. Nimeni nu-l invidia pentru rezultatele sale, c`ci succesele la înv`]`tur` nu i-au putut
compensa niciodat` golul
imens de lipsa celor mai
pl`cute bucurii [i încânt`ri,
proprii vie]ii de liceu, pe care
{erban nu le-a gustat niciodat`.
Personal, cred c` am participat
cam la toate, c`ci eram un tip
sociabil [i-mi pl`ceau seratele
la care eram invitat de noii mei
colegi [i prieteni, mai ales
începând din anul doi, când am
p`r`sit internatul liceului [i
m-am mutat la o gazd`, într-un
cartier plin de vile [i case frumoase. Din acel moment, via]a
mea s-a schimbat pu]in, sau
poate mai mult, în bine. Din
acel moment unchiul Valeric`
m-a ajutat mai mult din punct

de vedere material, investind
mai mult în mine, din toate
punctele de vedere. Am în]eles
c` [i el o ducea mai bine cu
afacerile, iar cam tot ce câ[tiga
îmi trimitea mie, la ora[, pentru
haine mai frumoase [i mai
bune, pentru rechizite [i c`r]i,
pentru noua mea locuin]` [i
chiar pentru distrac]ie. Unchiul
Valeric` îmi era ca un tat`, iar
eu nu l-am dezam`git niciodat`. Gesturile lui, care îmbr`cau [i reflectau dragostea pe
care mi-o purta, m-au ambi]ionat [i mai mult, încercând
s`-i r`spund astfel [i s`-i dau
singura dovad` care s` corespund` [i s` compensenze adev`rata sa noble]e, curat` [i sincer`. {tiam de ce o face, [tiam
c` pentru el Marcel, v`rul meu
[i fiul s`u, nu murise, ci tr`ia
prin mine, iar tot ce avea el îi
servea unui scop, unui vis frumos. Copilul s`u trebuia s`
devin` un adev`rat om, iar
acela eram eu, acum, în devenire. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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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...

bucure[ti by night
La un moment dat, tinerii, mai ales cei care
dqduserq cu nasul „pe afarq“, se plângeau cq nu
prea au ce face seara în Bucure[ti, cq e un ora[
mort, cenu[iu, urât [i trist. Acum lucrurile nu mai
par chiar a[a de dramatice. Dar sq vedem ce pqrere
au tinerii.
LUCIAN B. (23 ani, student). Ai ce face în Bucure[ti
seara, categoric, cu condi]ia s`
ai bani. De fapt, cât e[ti student, dac` e[ti la stat, mai po]i
intra [i pe gratis la anumite
spectacole. Dar nu se poate
spune c` ducem lips` de locuri de distrac]ie. Dimpotriv`,
ne-au invadat barurile [i cluburile. Sincer, nici nu-mi dau
seama cum de rezist`...

Kant în taxi
Cunoa[te]i imperativul
kantian, cel cu „trateaz` omul
întotdeauna [i ca scop, niciodat` numai ca mijloc“, în traducere liber` uita]i-v` întotdeauna [i la dimensiunea uman` a
celui din fa]a voastr`, chiar dac` nu v` intereseaz` decât serviciul oferit de el (exemplu:
vânz`torul dintr-un magazin, func]ionarul, taximetristul
etc.)? Eu îl cunosc [i-l practic
cu mult` abnega]ie, nu numai
pentru c` sunt de acord cu ce
zice, dar [i pentru c` e singurul
lucru pe care l-am priceput din

toate în]elepciunile emise de
Kant vreodat`.
În cazul taximetri[tilor, despre care a[ vrea s` vorbesc, îl
practic [i de nevoie. Pentru c`
taximetristul, prin natura meseriei, nu te las` s`-l tratezi ca pe
casiera de la supermarket (unde
un bun`-ziua [i un mul]umesc
mârâit printre din]i pot fi suficiente), pur [i simplu pentru c`
e[ti nevoit, dac` ai intrat pe mo[ia lui (unde e domn [i st`pân,
de care e de multe ori mândru [i
pe care [i-o bibile[te [i ferchezuie[te îndelung), s` petreci de

la zece minute în sus împreun`
cu o alt` fiin]` uman`, închis
într-un spa]iu atât de mic încât
for]eaz` apropierea. Cred c` de
aceea sunt atâtea pove[ti cu
[oferi de taxi: nu pentru c` ar fi
o categorie de oameni mai interesant` decât, s` zicem, a vânz`toarelor de cartele de metrou,
ci pentru c` oamenii ajung s`-i
cunoasc` mai bine. Dac` ajung
s`-i cunoasc` mai bine, îi împart în subcategorii de contrarii: novicele (cel care niciodat` nu [tie unde e, unde trebuie s` mearg`, de ce, pe unde

s-o ia, ce caut` el în via]a ta [i
invers) cu omniscientul (cel
care cunoa[te nu numai fiecare
groap` [i asperitate din asfalt,
dar este la fel de cunosc`tor într-ale vie]ii [i ]ine s`-]i împ`rt`[easc` cu un aer regal concluziile la care a ajuns în privin]a
lumii, politicii, speciei umane
în general [i femeilor în particular, urm`rindu-]i reac]iile în
oglind`, s` vad` dac` realizezi
ce noroc a dat peste tine c` ai
dat peste acest izvor de limpezime [i în]elepciune), jovialul
(b`ncos, de cele mai multe ori
burtos, niciodat` scor]os) cu
moroc`nosul (pare s`-l deranjeze c` te urci în ma[ina lui sau
poate pur [i simplu c` exi[ti,
înc` n-am aflat, [i ]ine s` sublinieze asta nesco]ând un sunet
sau sco]ându-l, dar sub form`
de [uierat [i/sau mârâit amenin]`tor sau sictirit), b`iatul simplu
din popor (cel care ascult` muzic` popular` tare [i-]i poveste[te despre cum va t`ia el porcul [i ce-i va face [i ce va face
din el) cu lordul (`la care te ceart` pentru lipsa ta de elegan]` în
deschiderea u[ilor, pentru lipsa
de bun gust de care dai dovad`
umblând cu noroi pe pantofi [i
murd`rindu-i pre[ule]ele impecabile, întotdeauna dispre]uitor,
dar p`strând totu[i un ton corect), familistul (câ]i copii are,
ce face fiecare în via]`, cât a luptat s`-i ]in` în facult`]i, cum e cu
nevasta, de ce e totu[i bine s` ai
nevast`) cu [mecherul macho
(câte amante are [i mai ales cât
de apreciat este el de aceste amante) [i a[a mai departe. Dac` îi
împ`r]im în atâtea categorii,
înseamn` c` ne intereseaz`, intrig`, amuz`, enerveaz`. Dac`
dup` toate astea înseamn` ceva
pentru noi, sunt [i ei oameni.
Deci e bine, domnule Kant.

GEORGIANA F. (21 ani,
student`). Nu [tiu prea bine,
pentru c` nu sunt genul care
umbl` prin localuri. Mai ies
doar la câte un film, la o cafea... dar probabil c` pentru
cei interesa]i de tot felul de
alte distrac]ii exist` suficiente
locuri. E un ora[ plin de via]`,
dar numai în anumite zone.
Cum ie[i din centru, totul e
pustiu [i întunecat.
HORIA D. (26 ani, programator). Eu cred c` trebuie
s` fii r`uvoitor s` spui c` n-ai
ce face în Bucure[ti, ca tân`r
[i nu numai ca tân`r. P`i exist`
distrac]ii pentru gustul fiec`ruia – de la spectacole [i concerte la petreceri deocheate,
de la discoteci la biblioteci.
Cred c`, cel pu]in din punctul
`sta de vedere, ne putem compara cu multe alte ora[e europene.

ILINCA P. (28 ani, asistent
crea]ie). Desigur c` exist`
multe locuri de distrac]ie. Singura problem` e c` sunt toate
cam la fel. Nu prea exist` varietate, asta cred c` e marea bil`
neagr`. În al doilea rând, st`m
bine cu localurile, dar nu la fel
de bine cu, s` zicem, bazele
sportive – unde po]i înota sau
juca tenis sau alte chestii din
astea. {i st`m [i mai prost cu
spa]iile verzi.
MIHAI G. (24 ani, student). Ca discoteci, cluburi,
baruri [i restaurante totul e în
regul`. Exist` omul [i localul, cred. Dar dac` s`
zicem prime[ti ni[te str`ini în
vizit`, cum mi s-a întâmplat
mie recent, [i vor s` viziteze
ceva deosebit, mi-am dat
seama c` nu prea [tiu unde
s`-i duc. Deci nu [tiu cât de
atr`g`tor e acest ora[ de fapt.
Dar e destul de animat, asta
cu siguran]`.
FLORINA S. (17 ani, elev`).
Mie mi se pare c` n-ai cum s`
te plictise[ti, dac` ai bani, p`rin]i în]eleg`tori [i o ga[c` de
prieteni. Peste tot unde m` duc
în week-end este foarte mult`
lume, bine îmbr`cat`, care pare s` se distreze. Cred c` e un
ora[ în care te po]i distra ca
lumea.
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