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EDITORIAL
Nãstase îºi strigã frustrarea
daniel valeriu
A trecut un an de la alegerile preziden]iale. Ce s-a
\ntâmplat atunci, [tim cu to]ii. Iepura[ul l-a fqcut
pe urs \n foi de vi]q. Ce o fi fost \n sufletul lui
Nqstase, doar el [tie. Dovada faptului cq lec]ia a
durut ne-o aduce acum, când a ie[it \n fa]a presei sq
facq bilan]ul unui an de preziden]iabilitate
bqsescianq. Ne-a anun]at cu furie \n glas cq Bqsescu
trebuie sq-[i cearq scuze de la alegqtori pentru cq a
câ[tigat. Sau pentru cq a câ[tigat dupq ce a
denun]at fraude electorale, baroni locali, corup]ie [i
contracte de construc]ie ciudate pentru o
autostradq sau alta. Lucruri care, spune fostul
premier, nu numai cq nu au fost dovedite, dar nici
nu s-au \ntâmplat, acum [i-n vecii vecilor, amin.
Ne-a povestit cq n-a fqcut nimic bun Bqse \n qst an
[i cq am fost to]i ni[te dobitoci pentru cq nu l-am
ales pe el pre[edinte. Chiar dacq dupq aceea trebuia
sq-i numqrqm ouqle pâna ne plictiseam. La fel de
interesant ca [i discursul omului de la Cornu este [i
momentul ales pentru a ie[i \n fa]q cu gânduri de
rqzbunare pentru cel care l-a \nvins. Rqzbunare care
se reduce la nivel verbal, pentru cq
Nqstase declarq cq nu e prea convins cq vrea
sq-l \nfrunte din nou \n fa]a alegqtorilor pe actualul
pre[edinte. De fapt, momentul ales este interesant
din mai multe puncte de vedere. |n primul rând,
Nqstase a fost pus de cqtre proprii colegi mai \n
fundul clasei [i românul nu a mai prea avut
prilejul sq-i vadq fa]a zâmbitoare la televizor.
Apoi, declara]iile domniei sale vin
imediat dupq ce s-a dat publicitq]ii un sondaj de
opinie privind popularitatea unor oameni
politici de pe la noi [i unde numele Nqstase se
regqse[te pe un loc ce numai onorant nu poate fi
catalogat. Apropos, sondajul a fost
comandat de FSLI Petrom care, cicq,
nu \nseamnq Luca, ci sindicalistul petrolist
sqrac [i cinstit, proprietar de televiziuni, radiouri
[i ziare [i curios nevoie mare \n legqturq
cu mersul politichiei dâmbovi]ene. {i nu \n
ultimul rând, este momentul \n care bunicu]a
Iliescu se \ntoarce, \ncet, dar sigur la partidul
proprietate personalq. {i pre mul]i ar cam vrea sq \i
popeascq...
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Cresc`torii de p`s`ri
sanc]iona]i pentru c`
nu ]in cont de m`surile de prevenire a gripei aviare
î[i pot lua adio de la desp`gubiri în eventualitatea în care p`s`rile li s-ar îmboln`vi [i ar trebui sacrificate. Locuitorii din
zonele aflate în carantin` care
vor fi amenda]i pentru nerespectarea normelor de prevenire
impuse în cazul gripei aviare nu
vor primi desp`gubiri dac` autorit`]ile vor decide eutanasierea p`s`rilor. Cu alte cuvinte, [i amenda]i [i cu p`s`rica
ars`, ar spune unii.
Fosta conducere a
Direc]iei Jude]ene
de S`n`tate Public`
Constan]a a intrat în aten]ia Departamentului Na]ional Anticorup]ie Constan]a pentru o
serie de nereguli în contracte,
dar [i pentru fapte de corup]ie.
{eful DJSP Constan]a, dr. Marius Enescu, a declarat c` a fost
vizitat de o echip` de comisari
de la DNA Constan]a care sunt
interesa]i de investigarea unor
nereguli descoperite în urma
unor controale f`cute de Direc]ia General` a Finan]elor
Publice. Pe cât punem pariu c`
neregulile respective nu o s` se
confirme?

Colegiul Medicilor
a atacat extrem de
dur inten]ia ministrului S`n`t`]ii, Eugen Nicol`escu, de a introduce sistemul
copl`]ii în sistemul medical.

„Atragem aten]ia c` Legea asigur`rilor sociale de s`n`tate
func]ioneaz` pe baza unor principii foarte clare [i democratice: solidaritate, subsidiaritate
[i echitate. Unde se reg`sesc

Compania Na]ional` de Autostr`zi [i
Drumuri Na]ionale
aduce la cuno[tin]a utilizatorilor re]elei de drumuri na]ionale

din România ca rovinietele se
pot elibera cu 30 de zile înainte
de data expir`rii valabilit`]ii.
Pentru a preîntâmpina aglomera]iile ce se pot crea la sfâr[itul
anului, în cele peste 1.000 de
puncte de comercializare a ro-

vinietelor, CNADNR sugereaz` utilizatorilor s`-[i procure
din timp acest document.
{oferii sunt din ce \n ce mai
nemul]umi]i c` anul acesta nu
s-a mai introdus nici o tax`
nou`. |nc` nu e timpul trecut.
Propunem s` se instituie taxa
de poli]ist.

Ziua în amiaza
mare, locuin]a unui
administrator de firme din localitatea Bujoreni –
Vâlcea a fost spart` de ho]i. Din
înc`pere, infractorii au furat
bijuterii din aur, dar [i un pistol
cu aer comprimat, pe care proprietarul îl luase în scop de
ap`rare. Un câine poli]ist care a
fost dus la fa]a locului a luat
urma ho]ului, care ducea c`tre
[oseaua principal`. Dac` era
de[tept, acesta era primul lucru
pe care trebuia s`-l fac` [i ho]ul
omorât \n casa familiei Iovan.

Directorii de la uzinele Aro Câmpulung Muscel au fugit. Pentru c` nu au mai avut
bani s` pl`teasc` salariile restante ale angaja]ilor, directorii
români ai fostului produc`tor
de autoturisme de teren au p`r`sit fabrica [i n-au mai revenit
de câteva zile. Surse din cadrul
societ`]ii spun c` directorul general Fernando Bedros a demisionat [i se pare c` firma Crosslander vrea s` renun]e la Aro.
E [i normal. Cine a mai auzit de
muncitori care vor s` mai primeasc` [i salarii, mai ales
acum, de s`rb`tori?

lat de Parchetul General privind decizia de contopire a pedepselor cu închisoarea primite
de acesta pentru mineriadele
din 1991 [i 1999. În aceste condi]ii, Cozma urmeaz` s` se prezinte în fa]a Comisiei pentru
Eliberarea Condi]ionat` de la
Penitenciarul Rahova care, la
rândul ei, trebuie s` se pronun]e
în privin]a eliber`rii acestuia.
Iliescu poate s` doarm` lini[tit,
cu con[tiin]a \mp`cat`. {i-a
f`cut datoria.

Cabinet de avocaturq

Ioan Creþu
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În urm` cu câteva
s`pt`mâni, pite[teanul Constantin Badea a ob]inut o hot`râre judec`toreasc` definitiv` [i irevocabil`, prin care i se recunoa[te
dreptul de proprietate asupra a
5.200 de metri p`tra]i, situa]i
de-a lungul autostr`zii Bucure[ti-Pite[ti. Suprafa]a în cauz`
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Bucure[tiul nu-[i
poate permite s`
piard` vremea cu
dezbateri politizate [i sterile legate de viitorul s`u. Administrarea haotic` a Prim`riei Capitalei, proast` gestionare a fondurilor atrase de la institu]ii
financiare europene, traficul
complet gâtuit [i lipsa unei viziuni unitare a autorit`]ilor asupra viitorului ora[ului fac din

Miron Cozma este
la un pas de eliberare. Magistra]ii
Înaltei Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie au respins recursul formu-

Autorit`]ile implicate în cazul agresiunii fiicei vicepremierului Markó Béla au reu[it
într-un timp extrem de scurt
s`-i bage dup` gratii pe autori.
Cei doi infractori, George Burcea [i Ciau[ Gheorghe, au povestit în am`nunt atât anchetatorilor, cât [i judec`torilor cum
s-au petrecut evenimentele în
noaptea de Sfântul Nicolae.
De[i Eszter Markó nu a reclamat în prima faz` c` a fost
agresat` sexual, tâlharii au m`rturisit c` au f`cut sex cu fiica
liderului UDMR. Judec`torii au
dispus arestarea lor pentru lipsire de libertate, tâlh`rie [i viol.
Cu tot respectul [i compasiunea
pentru victim`, nu putem s` nu
observ`m c` oamenii legii \[i
pot face datoria rapid doar dac`
sunt implicate VIP-uri.

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

face parte îns` din cele 6 hectare de teren pe care Metro
Cash & Carry România a construit în urm` cu trei ani un centru comercial. Idee: chiar nu
revendic` nimeni terenul pe
care e construit Palatul Poporului? Sau m`car Palatul Cotroceni...
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Bucure[ti o capital` care nu
merit` s` se integreze în rândul
ora[elor europene. Acest lucru
a fost ar`tat de Jonathan Schee-
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acestea în legea propus`? Consider`m ca aceste prevederi nu
fac decât s` încalce drepturile
elementare ale pacien]ilor, s`
blocheze accesul asigura]ilor la
servicii medicale de înalt` calitate, deci s` calce în picioare
unul din drepturile constitu]ionale fundamentale ale omului“,
se ar`ta într-un comunicat al
Colegiului Medicilor din Municipiul Bucure[ti. P`i da, se
cotizeaz` o dat`, de dou` ori, de
câte ori o fi nevoie. Opera]ia
reu[it`, pacientul mort.

le, [eful Delega]iei Comisiei
Europene la Bucure[ti, dup` ce
anali[ti de la Standard & Poor’s
îi atr`seser` aten]ia primarului
Adriean Videanu asupra gestion`rii fondurilor. F`r` comentarii.
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Legea minoritãþilor – o problemã
gravã care trebuie luatã în seamã
O fi având tân`ra [i pân`
nu demult originala noastr`
democra]ie doar 15 ani, îns` a
început, [i nu de acum, s` se
comporte ca o cucoan` ajuns` la menopauz`. Când are
bufeuri, când îi este frig, când
este îmbufnat`. Când are explozii de tandre]e, când îi
tun`, când îi fulger`. De altfel, cu preferin]` în topul încrederii popula]iei a dou`
institu]ii autoritare, biserica [i
armata, nu s-ar putea spune
c` suntem îndr`gosti]i de democra]ie. Suntem nu atât ]ara
lui „se poate orice“, ci mai
curând ]ara lui „las` c` merge
[i a[a“. {i nu numai c` merge, dar unora le merge [i le
merge bine. Opinia public`
s-a obi[nuit în leg`tur` cu
via]a politic` doar cu aspectele vulgare, cu scandalurile,
cu bârfele, cu zvonurile.

Se prefigureazã
un nou scandal
Nu cred c` putem cita
din memorie m`car un mesaj
pozitiv venind din partea unei
personalit`]i politice, mesaj
care s` îl determine pe cet`]eanul obi[nuit s` aib` cât de
cât încredere c` este bine guvernat [i c` administrarea treburilor publice este pe mâini
bune. Nu dorim s` contribuim la înc`rcarea negativ` a
opiniei publice, dar fie la
sfâr[itul acestui an, fie la începutul anului viitor, scena
politic` este amenin]at` de un
nou scandal. Este vorba de-

Markó Béla, pre[edintele UDMR

spre Legea minorit`]ilor, care
dac` va fi votat` [i aplicat` în
litera [i spiritul ei, va crea
premisele autonomiei }`rii
Secuilor, alc`tuit` din jude]ele Harghita, Covasna [i Târgu-Mure[. Amintim c` problema autonomiei nu a c`zut
în desuetudine decât pentru

Viktor Orban, fost prim-ministru al Ungariei

politicienii români, cei de na]ionalitate maghiar`, cu tenacitatea lor obi[nuit`, urm`rind în continuare autonomia
politic`, administrativ` [i cultural` a regiunilor unde ungurii sunt majoritari.

O Ungarie
micã într-o Românie
mare
Dac` visul Ungariei
Mari nu mai este promovat
decât cu o anumit` pruden]`,
autonomia }inutului Secuiesc promoveaz` apari]ia unei
Ungarii Mici în mijlocul României Mari.
La mijlocul anilor ’90,
sociologul Vasile Dâncu vorbea despre o factur` identitar` determinat` de statutul
de majoritate – minoritate pe
care îl are popula]ia României în jude]ele Harghita [i
Covasna.
La începutul anilor 2000,
pre[edintele Consiliului jude]ean Harghita, Kolumban Gabor, condi]iona stabilirea cet`]enilor români în p`mântul
secuiesc de cunoa[terea limbii maghiare. Datorit` intereselor de moment ale
PSD-ului, care aveau nevoie
de voturile UDMR, lucrurile
au fost trecute sub t`cere,
de[i era o ac]iune politic`

care discrimina popula]ia româneasc`. Anumi]i lideri maghiari, sub masca descentraliz`rii, a autonomiei culturale
[i confesionale, urm`resc de
fapt autoguvernarea local` [i
desprinderea treptat` de statul român.

Ungaria joacã
în funcþie de cine e
la guvernare
Statutul autonomiei }`rii
Secuilor, elaborat de Csopo
Jozsef, a fost urmat de Charta

Autodetermin`rii Transilvaniei, prezentat de Kiraly Karoly, la Forumul de la Cernat
din 1997. Au mai fost redactate diferite documente urmând acela[i demers, respectiv autonomia }`rii Secuilor,
adresate diferitelor organisme interna]ionale [i unor foruri europene.
Dup` primirea României
în NATO, mi[c`rile autonomist-separatiste au avut un
moment de recul, dup` care
au revenit prin ac]iunile gru-

pului Toke[. Actuala guvernare de la Budapesta, oficial, nu sprijin` mi[c`rile
autonomiste din Transilvania,
dar o eventual` revenire la
putere a partidelor de dreapta
în frunte cu Viktor Orban ar
putea schimba datele problemei. Amintim c` în timpul
guvern`rii Orban s-au lansat
faimoasele „legitima]ii de
maghiar“ [i au fost sprijinite
oficial manifest`rile separatiste.
Daniel BQlan
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Trafic internaþional de droguri
curmat de autoritãþile române
Ac]ionând cu pricepere [i înalt profesionalism, cadre de poli]ie din Combaterea
Crimei Organizate au anihilat o re]ea periculoasq de trafic de droguri.
Cetq]eanul turc Karamagarali Halit, stabili în Bucure[ti, a avut ca principalq
ocupa]ie în România facilitarea trecerii frauduloase a grani]elor de stat ale
României mai multor persoane din Turcia [i din alte ]qri, contra cost, pentru ca
acestea sq ajungq în Occident.
În aceste împrejur`ri l-a
cunoscut pe Badea Petre, fost
angajat la CFR. Rela]iile acestora s-au consolidat pe parcurs,
colaborând „eficient“ în trimiterea transfugilor [i stabilind
mai multe leg`turi cu diferi]i
conductori de tren.
În cursul anului 2000, Karamagarali Halit a fost contactat de membrii PKK (Partidul
Muncitorilor din Kurdistan),
care l-au recrutat, trasându-i
sarcina s` le faciliteze mai multe transporturi de heroin` c`tre
Europa de Vest prin România,
folosindu-se de rela]iile pe care
[i le f`cuse în rândul unor cet`]eni români.
Pentru realizarea obiectivului propus, Karamagarali
Halit a apelat la sprijinul lui Badea Petre [i a so]iei acestuia,
Badea Nicoleta. Aceasta avea
rolul de a conduce autoturismul
„Dacia“ atunci când se punea
problema unui transport de heroin` în Bucure[ti, Badea Petre
neposedând permis de conducere auto.
Din re]ea mai face parte [i
so]ia cet`]eanului turc, Karamagarali Mihaela, cet`]ean român.

Apar noi membri
În afara so]iilor celor doi
care fuseser` convinse repede
s` lucreze în re]eaua de trafic de
droguri, cet`]eanul turc Karamagarali Halit [i Badea Petre
au început o activitate intens`
de punctare [i recrutare de noi
membri în re]ea. Leg`turile lor
s-au fundamentat pe „încredere
deplin`“, pe team` [i pe cointeresare. Noii membri ai re]elei
erau recruta]i dintre conductorii
de tren, întrucât ace[tia aveau
posibilitatea de a efectua transportul interna]ional al heroinei
cu mai mare u[urin]` [i riscuri
pu]ine fa]` de alte persoane
care ar fi trebuit s` „p`c`leasc`“ pe vame[i ori s`-i mituiasc`, lucru destul de riscant de
altfel.
Noii membri ai re]elei
[i-au exprimat acordul de a „lucra cinstit“ pentru „patronul“
turc, în sensul de a transporta
droguri contra cost.
În aceast` formul`, persoanele implicate au reu[it s` introduc` sau s` scoat` din România

peste 200 kg de heroin`. În
august 2000, Karamagarali
Mihaela [i sora sa, Gargalac
Sonia, au adus din Turcia în
România cantitatea de 10 kg
de heroin`, dispuse în 20 de
pachete, primind pentru acest
„serviciu“ suma de 4.000 de
m`rci germane (sum` infim`
dac` avem în vedere valoarea
drogului introdus [i riscul la
care s-au expus cele dou`
femei).
Dup` introducerea heroinei în România, cet`]eanul turc
Karamagarali Halit [i Meylut
Kocak au inten]ionat s` o
scoat` din ]ar`, nereu[ind s` g`seasc` o persoan` potrivit` care
s` corespund` tuturor criteriilor
impuse de [efii re]elei pentru
aceast` activitate.

Se cautã un cãrãuº...
În aceste condi]ii, Karamagarali Halit a discutat cu Badea Petre posibilitatea trimiterii
heroinei la Paris. Cu aceast`
ocazie, [i-a amintit numele
unui conductor de tren, Darie,
un posibil transportator (c`r`u[) care le-ar fi rezolvat o
problem` mult întârziat`.
Karamagarali Mihaela a
primit sarcina de a ob]ine informa]ii despre acesta, date de
identificare, adres`, telefon etc.
Karamagarali Mihaela, în
urma unor eforturi sus]inute, a
reu[it s`-i afle adresa [i num`rul de telefon fix de acas` al lui
Darie.
Turcul Halit l-a apelat pe
Darie [i sub un pretext a stabilit
cu acesta o întâlnire a doua zi la
o cofet`rie din cartierul Berceni, unde Halit avea închiriat
un apartament cu dou` camere
pe Aleea Str`duin]ei.
Darie s-a prezentat în ziua
[i la ora stabilite la întâlnire, dar
nu singur, ci împreun` cu conductorul de tren Vicen]iu, iar
Karamagarali Halit a fost înso]it de Meylut Kocak [i un alt
turc.
Dup` mai multe subiecte la
începutul discu]iei, Karamagarali Halit l-a abordat direct pe
Darie spunându-i c` este vorba
de „marf`“, adic` heroin`, iar
cantitatea ce trebuia scoas` din
]ar` era de 10 kg.
Darie, când a auzit despre
ce este vorba, a intrat în panic`

[i a refuzat, spunând c` este
prea riscant [i c` nu se bag`.

...ºi este gãsit
A cerut un timp de gândire
pentru a vedea dac` face sau nu
transportul cu droguri [i pentru
a se sf`tui [i cu colegul s`u de
voiaj, întrucât era mult mai riscant s` le transporte pe cont
propriu. În orice clip` colegul
s`r ar fi putut da întâmpl`tor
peste „marf`“ [i ar fi anun]at
organele în drept.
Darie i-a mai argumentat
turcului c` într-o curs` interna]ional` erau obligatoriu doi
conductori care deserveau vagonul.
Dup` câteva zile Darie i-a
dat cet`]eanului turc un r`spuns
pozitiv. Era de acord s` transporte heroina contra cost.
Având în vedere acest
acord, Darie [i Vicen]iu au stabilit o întâlnire cu turcul Karamagarali Halit pentru a discuta
detaliile privind modul de primire a „m`rfii“ [i pentru l`murirea problemei banilor, pe
care ace[tia urmau s`-i primeasc` în urma serviciului
efectuat. (va urma)
IOAN COSMULESCU
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Lupta cu serviciile secrete comuniste prietene, \ntr-o ]arq comunistq

UM 0110, aºa-zisa unitate anti-KGB

(XIV)

În a doua jum`tate a anului
1989 atât UM 0110, cât [i celelate direc]ii [i departamente ale
securit`]ii, pierduser` dac` nu
controlul situa]iei operativ-informative, cel pu]in pe cel al
sim]ului comun. Pe m`sur` ce
în jurul României, în toate ]`rile
socialiste se luau m`suri de trecere la o politic` de deschidere,
sperându-se într-o reformare a
principiilor marxiste, coroborat` cu liberalizarea economic`,
pân` la reapari]ia investi]iilor
private, la noi aparatul de partid
[i de stat, inclusiv Departamentul Securit`]ii Statului se reîntorceau la politica anilor ’50. Pe
drept cuvânt, la o [edin]` de
analiz` a unui departament al
securit`]ii, generalul Iulian
Vlad, constatând c` elementele
lucrate informativ în baza de
lucru, apar]in cu preponderen]`
clasei muncitoare, [i-a dat seama de faptul c` principalul du[man al politicii Partidului Comunist nu este constituit nici
din intelectuali, nici din elemente declasate aflate sub influen]a propagandei [i cercurilor spionajului occidental,
ci exact din rândul celor pe care
Ceau[escu [i camarila din jurul
s`u pretindeau c` îi reprezint`,
cu alte cuvinte din rândul proletariatului.
Principalele ac]iuni ale Direc]iei I a DSS în 1989
priveau rqspândirea pe teritoriul întregii ]qri a unor
manifeste considerate conform terminologiei din
perioada respectivq a avea un con]inut du[mqnos [i
denigrator la adresa conducerii de partid [i de stat
Nu era prima constatare de
acest gen. Dup` revoltele de la
Bra[ov din noiembrie 1988,
Silviu Brucan constatase c` între Partidul Comunist [i clasa
muncitoare ap`ruse un conflict
ireparabil.
Un anumit gen de literatur` postrevolu]ionar` a acreditat teza omnipoten]ei serviciilor
de spionaj str`ine, inclusiv în
ceea ce prive[te amestecul
acestora în instigarea [i derularea evenimentelor din decembrie 1989. Cum este lesne de
în]eles, accentul a fost pus pe
implicarea serviciilor de spionaj sovietice [i maghiare. Este
regretabil c` atât senatorul Sergiu Nicolaescu, cât [i mai mul]i
ofi]eri superiori din fosta securitate au acreditat teza primatului amestecului str`in în revolu]ia din decembrie 1989.
În realitate, principalele
ac]iuni ale Direc]iei I a DSS în
1989 priveau r`spândirea pe
teritoriul întregii ]`ri a unor manifeste considerate conform
terminologiei din perioada respectiv` a avea un con]inut du[m`nos [i denigrator la adresa

conducerii de partid [i de stat.
Pe de alt` parte [i o spunem cu
riscul de a ne repeta, Securitatea statului, ca institu]ie împuternicit` cu strângerea, analiza,
difuzarea informa]iilor, era totalmente blocat`, din cauza
subordon`rii excesive fa]` de
organiza]iile de partid.

canu, Dinescu). În noiembrie
1989, Congresul XIV al PCR a
marcat o victorie propagandistic`, greu de imaginat, a aparatului Comitetului Central. O
întreag` armat` de activi[ti [i
de ofi]eri de securitate [i mili]ie
îmbr`ca]i civil l-a aclamat pe
„m`re]ul cârmaci Nicolae
Ceau[escu [i pe savanta de

UM 0110, atât de lqudatq ca unitate anti-KGB, nu
mai prididea cu lucrarea informativq a activi[tilor de
partid [i a familiilor acestora, care se situaserq pe o
pozi]ie net anticeau[istq
În ciuda unor legende care
au circulat [i înc` mai circul`,
nu a existat un material al securit`]ii care s` îi fi fost prezentat
lui Nicolae Ceau[escu, care s`
cuprind` un tablou corect al
st`rii de nemul]umire a popula]iei fa]` de condi]iile inumane
în care era silit` s` tr`iasc`. Reziden]ele de spionaj sovietice [i
maghiare s-au mul]umit cu monitorizarea evenimentelor, intervenind cel mult prin interpunerea unor colaboratori, legenda]i ca [i ziari[ti (Pravda, Izvestia, Agen]ia Novasti) în cazul
persecu]iei unor diziden]i (B`-

renume interna]ional Elena
Ceau[escu“. Dup` 1990 s-a
spus de persoane interesate în
a-[i masca servilismul [i la[itatea c` s-a sperat (de c`tre
cine?) c` Ceau[escu î[i va da
demisia [i conducerea partidului va fi preluat` de elemente
reformiste.
Îndr`znim s` o spunem,
dup` o solid` documentare, c`
nici un ofi]er de securitate aflat
într-o func]ie de decizie nu a
crezut un moment m`car c`
zilele lui Ceau[escu se apropie
de sfâr[it. UM 0110, atât de
l`udat` ca unitate anti-KGB

nu mai prididea cu lucrarea informativ` a activi[tilor de partid [i a familiilor acestora, care
se situaser` pe o pozi]ie net
anticeau[ist`.
Adev`ra]ii agen]i ai KGB
nici m`car nu au fost deranja]i,

Reziden]ele de spionaj sovietice [i maghiare
s-au mul]umit cu monitorizarea evenimentelor,
intervenind cel mult prin interpunerea
unor colaboratori
iar gruparea „Corbii“, despre
care am scris în numerele tre-

cute a fost perceput`, dup` revolu]ie, ca reprezentând eroii
României care i-au rezistat lui
Nicolae Ceau[escu. În zilele de
la sfâr[itul lui decembrie 1989
dosarul Corbii a disp`rut. Dintre cei urm`ri]i:
– Ion Iliescu a ajuns pre[edintele României
– Nicolae Militaru – ministrul
Ap`r`rii Na]ionale
– Virgil M`gureanu – directorul
SRI
– Vasile Ionel – [eful Marelui
Stat Major
– generalul Pance – consilier
pentru probleme de siguran]`
na]ional` al Pre[edintelui României
– Contraamiralul Cico Dumitrescu – secretar se stat în MAI
Cu voia dumneavoastr`,
loc]iitorul comandantului UM
0110, generalul Vasile Lupu, a
fost numit loc]iitor la conducerea Serviciului Român de Informa]ii.
George Dora
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Loviturã de teatru
Filiera francezq în ac]iune

Analiz`m de câteva numere combina]iile [i manevrele, le-am putea spune operative, bine elaborate [i coordonate, care au dus la pr`bu[irea B`ncii Dacia Felix,
cump`rarea acesteia pe o sum` de nimic de grupul Robinson [i în final revinderea
acesteia b`ncii Leumi din
Israel. Principala victim` a
acestor jocuri sau jafuri a fost
omul de afaceri Sever Mure[an, principalul investitor al
B`ncii Dacia Felix, dar [i un
important element lobistic,
privind apropierea Statelor
Unite ale Americii de România. Pe fond, presiunile asupra B`ncii Dacia Felix s-au
accentuat dup` ce Sever Mure[an a organizat vizita la Bucure[ti a fostului pre[edinte
al SUA George Bush senior.
La începutul anilor ’90, pentru anumite cercuri pro-comuniste, o apropiere în for]`
a României de SUA era greu
de admis.
S` nu uit`m c` dup` lovitura de stat înc` neelucidat`
din septembrie 1991, care a
dus la demiterea Guvernului
Roman, frâiele administra]iei
publice au fost încredin]ate
luiTheodor Stolojan, fost specialist în Ministerul Finan]elor, înainte de 1990, care r`spundea de opera]iunile valutare speciale [i care în 1992
pur [i simplu i-a sugrumat pe
investitori [i pe noii bancheri
priva]i, prin confiscarea valutei [i prin stabilirea unui curs
leu-dolar total artificial.

BDF deranja
planuri ungare în
Transilvania
Banca Dacia Felix, cel
pu]in ini]ial, a ap`rut ca un
demers al încuraj`rii investitorilor români din Transilvania.
Acum, lucrurile sunt dep`[ite, dar la începutul anilor
’90 exista în Ardeal o stare de
încordare interetnic`, care din
punct de vedere economic s-a
caracterizat prin multiple investi]ii maghiare în detrimentul capitalului românesc.
Conform unei surse demne de încredere [i foarte bine
informat`, Banca Dacia Felix
era, înc` din 1992, considerat` o piedic` serioas` care
putea contracara ofensiva în
Transilvania a capitalului unguresc. Anumite cercuri din
Ungaria, Austria, Italia, lucrând mai mult sau mai pu]in
concertat, hot`râser` în anul
la care ne-am referit, într-o întrunire ]inut` la Viena, falimentarea B`ncii Dacia Felix.
Apari]ia lui Sever Mure[an
le-a întârziat cât de cât planurile, de unde [i patima cu
care îl urm`resc [i în prezent.
Din punct de vedere istoric exista un precedent pe
care cercurile capitalului iredentist nu doreau s` îl repete.
La sfâr[itul secolului al
XIX-lea, împ`ratul AustroUngariei, Franz Josef, acordase românilor din Transilvania dreptul de a \nfiin]a b`nci
populare. Acele b`nci au avut

un rol major în finan]area
[colilor în limba român`. Se
[tie c` au finan]at peste 3.000
de [coli particulare cu predare în limba român`, cele de
stat predând numai în limba
maghiar`.

Sabotarea
bãncii
ºi consecinþele
Din aceea[i surs` rezult`
c` fostul pre[edinte al B`ncii
Dacia Felix a fost informat
asupra planurilor de falimentare [i l-ar fi informat pe pre[edintele Ion Iliescu [i pe guvernatorul B`ncii Na]ionale,
Mugur Is`rescu.
Acesta nu numai c` nu a
fost receptiv, dar, prin m`surile pe care le-a luat, ulterior
a gr`bit pr`bu[irea B`ncii
Dacia Felix. Mugur Is`rescu
este singurul guvernator al
unei B`nci Na]ionale din lume care a supravie]uit unei
crize generale a sistemului
bancar, care în mod normal
trebuia s` fie sub stricta sa supraveghere.
Consecin]ele pr`bu[irii
B`ncii Dacia Felix (nu a falimentat propriu-zis niciodat`)
au dus la blocarea capitalurilor române[ti exact în momentul în care a început marea privatizare. Pe cale de
consecin]`, starea privatiz`rii
este cea care este. Cu excep]ii
notabile, dar discutabile, marea majoritate a obiectivelor
industriale a fost cump`rat`
de investitori str`ini, mai
mult sau mai pu]in strategici.
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în dosarul Sever Mureºan

În episodul trecut am
vorbit despre o filier` extern`
a sabot`rii B`ncii Dacia Felix. Este cazul s` revenim
asupra acestui subiect.
O vom face, nu înainte
de a aminti c` unul dintre
principalii factori angaja]i în
delapidarea b`ncii, cet`]eanul
italian de origine român` Ion
Ilie Mania, avea tangen]e [i
cu serviciile secrete române[ti, cât [i cu cele str`ine,
reu[ind s` p`trund` cu relativ` u[urin]` în cercurile
decizionale (Minister de Interne, Procuratur`, medii politice) din prima jum`tate a
anilor ’90. Vom reveni asupra
subiectului încercând s` g`sim r`spunsul la întreb`rile

privind ciudata rela]ie dintre
procurorul Gheorghe Mocu]a
[i Ilie Mania.

O corespondenþã
ciudatã...
Gheorghe Mocu]a, procuror la Sec]ia Anchete Speciale din fosta Procuratur`
general`, implicat în anchetarea revolu]ionarilor din Timi[oara, în decembrie 1989, a
ajuns în mod suspect primul
procuror român trimis la un
curs de specializare anti-mafia în Italia. Cu ce avion putea s` se deplaseze domnul
Mocu]a pe traseul Bucure[ti–
Roma? Normal, cu avionul
lui Mania, de care îl lega o
strâns` prietenie, structurat`

probabil pe baza unor afinit`]i sau poate interese comune.
În prezent, se spune despre domnul procuror Gheorghe Mocu]a c` [i-ar dori
postul de procuror general al
României, drept pentru care
frecventeaz` destul de des o
persoan` important` (nu spui
cine!) din Ministerul Justi]iei.
S` ne întoarcem îns` la
influen]ele externe în compromiterea lui Sever Mure[an.
Pe scen` a ap`rut oarecum brusc, în 1997, comandantul de poli]ie Pierre Malahude, ata[at la Ambasada
Fran]ei din Bucure[ti, [i ofi]er
de leg`tur` cu poli]ia român`.

La 27.03.1997, acesta
trimite copia unui fax c`tre
Palatul de Justi]ie din Geneva, în aten]ia judec`torului
de instruc]ie Laurent Kasper.
Faxul original a fost
transmis Direc]iei Poli]iei
Judiciare din Paris, subiectul
fiind sprijinul pe care ofi]erul
de poli]ie francez îl solicita
pentru colegii români, în fa]a
autorit`]ilor franceze, în cazul Sever Mure[an. La prima
vedere documentele (vezi
facsimilele 1 [i 2) nu con]in
nimic suspect. La o analiz`
mai atent`, aceast` coresponden]` na[te întreb`ri.
România este membru
activ al Interpolului înc` de la
începutul anilor ’70, exist`
Biroul Central Na]ional, astfel încât demersurile oficiale,
cererile de informa]ii despre
o persoan` sau un eveniment
nu se fac pe c`i ocolite, fie ele
reprezentate chiar de un ata[at de poli]ie, ci în mod direct
prin sistemele de leg`tur` ale
Interpolului.
Al doilea semn de întrebare, major de aceast` dat`, îl
constituie con]inutul dosarului transmis de ofi]erul de poli]ie francez.

...ºi o activitate ºi mai
ciudatã a unor cercuri
strãine
Este vorba despre o scrisoare a fostului Procuror general al României, Nicolae
Cochinescu, adresat` Procurorului republicii (franceze),
de pe lâng` Tribunalul de
Mare Instan]` din Dijon.
Nicolae Cochinescu se
interesa dac` Sever Mure[an
[i Mircea Horia Hossu sunt

ancheta]i în Fran]a de c`tre
autorit`]ile judiciare [i care
este natura acestor anchete.
De asemenea, Cochinescu se
interesa despre:
– lista societ`]ilor de]inute în
Fran]a de Sever Mure[an [i
de Mircea Hossu;
– lista conturilor de]inute de
c`tre cei doi inculpa]i în calitate de persoane juridice
– lista propriet`]ilor de]inute
în Fran]a de c`tre cei doi inculpa]i [i modul de achizi]ie al acestora (facsimilele 3
[i 4).
Teoretic, parchetul nu se
adreseaz` unei institu]ii similare prin intermediul unui ofi]er de poli]ie ata[at la amba-

sad`. Malahude se ocupa în
România [i cu culegerea de
informa]ii, f`r` îndoial` de
interes operativ.
Depinde îns` pentru cine. Se
pare c` se integrase bine în
mediul românesc.
Poate c` ar putea l`muri
câte ceva în leg`tur` cu implicarea unor cercuri str`ine
în dosarul Sever Mure[an.
Din p`cate a decedat ca urmare a unui atac de cord produs în condi]ii suspecte. Implicarea sa în dosarul Sever
Mure[an pledeaz` pentru implicarea unei puternice filiere
str`ine în dezastrul de la Banca Dacia Felix.
GEORGE DORA
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Revoluþia din 1989, vãzutã altfel
S-au scris [i fqrq îndoialq se vor mai scrie sute de lucrqri privind
revolu]ia din decembrie 1989. Rând pe rând evenimentele respective au fost
analizate din punct de vedere al revolu]ionarilor, al serviciilor secrete,
al armatei, al factorilor politici ai momentului. De la caz la caz acelea[i
evenimente au fost privite ca o revoltq popularq neorganizatq,
ca o loviturq de stat, ca o insurec]ie militarq, ca o mare trqdare, ca un
complot interna]ional etc.

Un rol controversat
Din 1990 [i pân` în prezent, figura pastorului Toke[
aproape a disp`rut din literatura
consacrat` revolu]iei din decembrie. Este adev`rat c` prin
activitatea sa politic` accentuat
separatist-autonomist`, Toke[ a
f`cut totul pentru a se autoexclude din rândul personalit`]ilor revolu]iei.
S-a lansat la un moment
dat teza „Toke[ – agent al securit`]ii maghiare“. Teza este [i
ast`zi sus]inut` de anumite cercuri pe care nu le putem b`nui
de ostilitate la adresa revolu]iei.
Vestita chitan]` semnat` de Toke[ prin care acesta mul]ume[te
pentru o anumit` sum` de bani,
primit` de la Budapesta, g`sit`
de Securitate la un emisar maghiar, nu este decât recunoa[terea unui ajutor confesional. În
Timi[oara, Toke[ devenise cunoscut [i nu doar de protestan]i
ca un critic public la adresa lui
Ceau[escu. A tot agita legenda
aruncat` imediat dup` revolu]ie
a spionului maghiar ce a declan[at tulbur`rile din Timi[oara, soldate în cele din urm` cu
pr`bu[irea regimului Ceau[es-

cu, înseamn` în cele din urm`
a sprijini teza „m`m`ligii care
explodeaz` greu“ [i numai cu
sprijin extern. Departe de noi
de a deveni avoca]ii pastorului
Toke[. Încerc`m doar s`-l situ`m corect în perioada la care
ne raport`m – decembrie 1989.

Manifestãri
de dizidenþã
De altfel, din memorialistica unor ofi]eri de securitate,
scris` imediat dup` evenimentele din decembrie 1989, nu rezult` c` în perioada men]ionat`
agenturile de spionaj str`ine ar
fi desf`[urat ac]iuni deosebite
în Timi[oara sau în restul ]`rii.
Faptul c` Toke[ era urm`rit de
securitate nu are în sine nimic
spectaculos. Avea manifest`ri
clare de diziden]` politic` [i în
plus colaborase pe vremuri cu
Securitatea. Conform ordinelor
interne, fo[tii colaboratori erau
monitoriza]i prin Dosar de urm`rire informativ`, deschis dup` ce era abandonat din re]ea.
În seara zilei de 15 decembrie, când mai mul]i enoria[i
s-au strâns în fa]a casei lui Toke[, pentru a-[i manifesta sprijinul fa]` de acesta (urma s` fie

evacuat din Timi[oara), nu s-au
semnalat în mul]ime agen]i ai
unor servicii secrete str`ine. În
cas`, care era monitorizat` prin
tehnic` operativ` de c`tre securitatea Timi[, nu au avut loc
între Toke[ [i alte persoane
convorbiri din care s` rezulte c`
pastorul ac]iona pe baza unui
plan dinainte stabilit, menit s`
produc` destabilizarea situa]iei
în ora[ sau în jude].

Mocuþa, rapidul
Pe undeva, în cercul din
jurul lui Ceau[escu [i ne referim la fratele acestuia, generalul Ilie Ceau[escu, loc]iitor al
ministrului Ap`r`rii Na]ionale,
s-a vorbit pentru prima dat` despre amestecul Ungariei în evenimentele de la Timi[oara. O
m`rturie mult mai serioas`, cea
a contraamiralului {tefan Dinu,
[eful Direc]iei de Informa]ii a
Armatei, dezminte categoric
orice deplasare de trupe în Ungaria, în proximitatea frontierelor României.
Trecând la violen]ele declan[ate la Timi[oara din data
de 16 decembrie 1989, au circulat [i circul` multe legende.
Dintre acestea ne vom opri asu-

pra uneia, care, lansat` cu abilitate, a fost preluat` [i de o parte
a spectrului politic. Este vorba
despre descrierea unor martori
mai mult sau mai pu]in marca]i
de evenimentele din decembrie
1989, a unor tineri antrena]i s`
produc` dezordine, respectiv s`
sparg` vitrinele [i s` blocheze
tancurile.
La începutul anilor ’90, securitatea [i armata s-au culpabilizat reciproc pentru provoc`rile care au dus la deschiderea
focului la Timi[oara. Ulterior a

ap`rut alt` tez`, la prima vedere
plauzibil`: persoanele care au
spart vitrinele [i au provocat incendii erau agen]i secre]i veni]i
din Ungaria.
Într-o interven]ie menit` a
risipi din enigmele revolu]iei de
la Timi[oara, procurorul Gheorghe Mocu]a, de la Sec]ia Special` a fostei Procuraturi generale, a afirmat c` a întocmit dosare penale unui num`r de 16
persoane care furaser` diferite
obiecte în 15 [i 16 decembrie.
Nu îl credem pe domnul Mo-

cu]a, pentru c` este imposibil ca
între 17 decembrie când ajuns
la Timi[oara pân` la 20 decembrie s` întocme[ti 16 dosare de
cercetare penal`. Totu[i, pentru
amorul artei, s` admitem aceast` versiune.
Înseamn` c` autorii spargerilor au fost infractori de
drept comun, [i nu agen]i secre]i maghiari sau sovietici,
cum se încearc` o alt` variant`
dup` un scenariu de Sergiu Nicolaescu. (va urma)
GEORGE DORA
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Crima organizatã (VII)
Cartelul Cali [i Cartelul Medellin
Ca urmare a liberei circula]ii, a schimbului permanent
de turi[ti str`ini [i români care
se deplaseaz` în exterior [i în
România, ca urmare a adâncirii
procesului de democratizare a
]`rii, a respect`rii drepturilor [i
libert`]ilor cet`]ene[ti garantate
de Constitu]ie [i inserate în tratatele interna]ionale la care România este parte, criminalitatea
organizat` intern` [i interna]ional` se folose[te cu abilitate de
toate aceste libert`]i punându-[i
în aplicare planurile criminale.
Prin metode [i mijloace interzise de lege, elemente ale crimei
organizate reu[esc s` ob]in`
profituri uria[e din traficul de
droguri care a luat o amploare
deosebit` în România, din jocurile de noroc, folosite în special pentru sp`lareabanilor
murdari, precum [i printr-un
proces ingenios de sp`larea banilor murdari în [i prin România.
Prin traficul de droguri ce
se desf`[oar` în România cu
substan]e stupefiante provenind
de la marile carteluri ale drogurilor (Cali, Medellin, dar [i din
Turcia, Iran, Pakistan, precum
[i unele republici din fosta
URSS) se comite, pe de o parte,
infrac]iunea tip de trafic [i consum de droguri cu urm`rile cunoscute asupra st`rii de s`n`tate
a tinerilor [i chiar copiilor din
România. Apropo, vârsta pân`
la care a coborât consumul de
droguri în rândul copiilor, n-o s`
v` vin` s` crede]i, este de 9 ani.
În aceste condi]ii, are loc o
explozie infrac]ional` prin
aceea c`, de regul`, consumatorii de droguri, copii sau tineri,
de cele mai multe ori nu dispun
de mijloace b`ne[ti necesare
pentru procurarea unor astfel
de substan]e, situa]ie în care, intrând în criz`, se dedau la comiterea unei game întregi de infrac]iuni, în special de natur`
judiciar`, printre care cele mai
des întâlnite sunt furturile de
toate felurile, tâlh`riile sau
chiar omorurile.
Cu privire la jocurile de noroc, acestea sunt folosite de cele
mai multe ori de crima organizat` în scopul sp`l`rii unor
sume importante de bani, provenite din s`vâr[irea unor infrac]iuni grave, cum ar fi atac armat
asupra unor casierii, bani proveni]i din traficul de droguri etc.
Cazinourile ofer` locuri
propice pentru ca banii murdari
s`-[i piard` urma, iar în locul
lor s` apar` sume curate provenite din câ[tiguri „cinstite“, înso]ite de documente care s`
ateste aceasta. Banii vor lua
drumul b`ncilor, iar apoi, prin
transferuri bancare, vor fi

investi]i în activit`]i economice, industriale, bani care la
rândul lor se înmul]esc [i produc al]i bani cura]i, mai presus
de orice b`nuieli.

Marile carteluri
ale drogurilor
Cartelul Cali
Cartelul Cal este cea mai
puternic` [i influent` organiza]ie de trafic de droguri din
emisfera vestic`.
Cartelul Cali este o prezen]` important` pe pia]a
drogurilor din SUA. Pe aceast`
pia]` membrii cartelului Cali
furnizeaz` cantit`]i imense de
cocain`. Cartelul este foarte
activ în toate regiunile Statelor
Unite, men]inând un monopol
vertical al procesului de trafic
de cocain`.
Unii membrii ai cartelului
supravegheaz` recolta de frunze de coca din Bolivia [i Peru,
iar al]ii organizeaz` [i conduc
traficul în ora[ele americane, în
Europa, ajungând [i în România praful alb.
Mijloacele de transport
folosite de trafican]i pentru a
exporta „moartea alb`“ la sute
[i mii de kilometri distan]` sunt
avionul, vagonul, mijloace terestre.
Cartelul Cali transport`
cea mai mare parte a cocainei
destinat` SUA, Mexic sau Guatemala cu avionul.
Avioanele Cali fac escal`
de obicei în nordul Columbiei,
Panama, El Salvador sau Nicaragua pentru alimentare cu
combustibil. Cocaina este de-

pozitat` în Guatemala sau Mexic pân` când camioane cu remorci o transport` în SUA.
Cartelul Cali utilizeaz` vase înregistrate legal prin rute
planificate, sub steaguri canadiene, române[ti, olandeze [i din
alte ]`ri europene. Aceste vase
circul` din Buena Ventura –
Columbia la localit`]i neidentificate, c`tre nord de Los Angeles – California. Când se apropie de Los Angeles, înc`rc`tura
se transfer` pe vase mai mici,
f`r` ca vasul s` se dep`rteze de
la ruta sa autorizat`. Aceste vase sunt în numeroase cazuri

proprietatea întreprinderilor din
Cartelul Cali.
Cartelul Medellin
Cartelul Medellin a fost
considerat de mul]i speciali[ti
ca fiind cea mai mare organiza]ie criminal` din lume. A primit
îns` lovituri serioase din partea
autorit`]ilor columbiene în urma c`rora cartelul a început s`
alunece în jos, locul s`u în ierarhia traficului de droguri fiind
luat de Cartelul Cali.
Din punct de vedere organizatoric, Cartelul Medellin
este o congrega]ie de organiza]ii de trafic de droguri localizate

în Medellin [i zonele adiacente,
multe dintre ele fiind grupuri
majore independente. Cele mai
bogate [i mai puternice organiza]ii sunt: cea înfiin]at` [i condus` de Pablo Escobar-Gaviria
(PEGO) [i organiza]ia Jose
Luis Ochoa-Vasquez (OVO).
De[i sunt încarcera]i principalii lideri, asocia]ii lui PEGO
[i OVO continu` traficul cu mari
cantit`]i de cocain`, fiind dirija]i din deten]ie de liderii lor.
Cartelul Medellin, pierzându-[i domina]ia pie]ei de
cocain` din SUA, a început
s`-[i strâng` rândurile pentru a

deveni din nou cel mai mare
furnizor de cocain` din lume.
Pentru aceasta se duce o
lupt` dur` între cele dou` mari
organiza]ii criminale, Cartelul
Cali [i Cartelul Medellin, conducând uneori la asasinate de-o
parte [i de alta.
Pierzând controlul asupra
unei p`r]i din pia]a SUA, Cartelul Medellin caut` pie]e care
pot fi exploatate.
Continentul european este
o pia]` pe care cartelul o exploreaz`. De[i în prezent Europa
este controlat` în propor]ie de
80% de c`tre Cartelul Cali,
aceast` pia]` ofer` posibilitatea
unei marje mai mari de profit
cu o medie de pre] pe kilogramul de cocain`, mergând pân`
la de dou` sau trei ori mai mult
decât pre]ul din SUA.
Cartelul Medellin prive[te
cu interes îns` [i spre Orientul
Îndep`rtat, în special c`tre Japonia [i Australia, pentru a exporta cocain`.
}`rile din fostul lag`r comunist, printre care [i România, sunt studiate cu aten]ie de
membrii celor dou` carteluri
(Cali [i Medellin) pentru a le
transforma în pie]e de desfacere pentru exportul de
cocain`. Condi]iile financiare
din aceste ]`ri îi împiedic` pe
marii trafican]i de droguri s`
ac]ioneze masiv. România
este folosit` îns` ca ]ar` de
tranzit de c`tre cele dou` mari
carteluri (Cali [i Medellin).
Prin urmare, aten]ie sporit`!
IOAN CRE]U
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XXIII)
– Biografia realq (continuare) –
Iar eu începusem, într-adev`r, s` m` schimb în bine, din
zi în zi, din lun` în lun` [i de la
un an la altul.
Pe m`sur` ce trecea timpul
m` sim]eam mai bogat suflete[te [i mai ales spiritual. Îmi
pl`ceau toate materiile, chiar
dac` trecusem la real [i disciplinele mai rigide, mai tehnice,
dar [i literatura, geografia, filozofia [i istoria.

Înv`]asem de la {erban c`
trebuie s` citesc [i s` înv`] orice, din toate materiile, f`r` restric]ii. Îl urm`ream cum înva]`
el, dar îmi p`stram [i originalitatea. Nu doream s` devin un
sclav al materiilor, dar nici
nu-mi sc`pau clipele acelea
frumoase petrecute la sfâr[it de
s`pt`mân` [i mai ales cele din
vacan]e. Îmi f`cusem mul]i prieteni, cei mai mul]i dintre cole-

gii de clas`. Majoritatea erau
din ora[, erau elevi cu rezultate
bune [i foarte bune la înv`]`tur` [i din familii de renume.
Ne în]elegeam foarte bine [i
nici unul nu era invidios pe rezultatele ob]inute de mine,
chiar dac` la început fuseser`
mai re]inu]i [i m` priviser`
dintr-un unghi care m` incomoda. Cu timpul, au început s` m`
simpatizeze, iar colegialitatea a

devenit o prietenie curat` [i de
durat`. To]i m` invitau acas`
ori de câte ori aveau ocazia –
anivers`ri, onomastici sau simple reuniuni s`pt`mânale, la
care participau grupurile [i
grupule]ele pe care ni le formasem.

îmbietoare mireasm` din buchetul unui vis din care n-ai
vrea s` te treze[ti niciodat` [i
dup` care ai vrea s` alergi în
fiecare diminea]`, s`-l prinzi [i
s`-l închizi apoi în cea mai tainic` [i mai dulce camer` a sufletului.

Era sora mai micq a lui Florin, colegul meu de clasq.
Florin mq invitase la ziua lui de na[tere.
Împlinea 18 ani, iar Alina era cu doi ani mai micq
St`team la televizor, ascultam muzic`, bârfeam, mai [i
dansam sau pur [i simplu chefuiam într-o manier` pueril`,
comentând în acela[i timp meciurile locale sau na]ionale, serialele de aventuri televizate
sau vreun film care merita
aten]ie.
Întâlnirele noastre s`pt`mânale aveau în ele un romantism aparte, o lumin` care str`lucea de tinere]e, de dorin]a de
a nu sc`pa nimic din ceea ce
ne puteau oferi via]a de liceu [i
clipele care treceau pe lâng`
noi ca ni[te vise prim`v`ratice
pe care nu le tr`ie[ti decât o
singur` dat`, apoi devin doar
amintiri.
Erau scurte, dar l`sau în
urma lor cel mai pl`cut parfum
al vie]ii de adolescent, cea mai

Atunci am cunoscut [i
fiorul primei iubiri. O chema
Alina. Era sora mai mic` a lui
Florin, colegul meu de clas`.
Florin m` invitase la ziua lui de
na[tere. Împlinea 18 ani, iar Alina era cu doi ani mai mic`. Era
o sâmb`t` de prim`var`, într-o
sear` de mai, cu parfum p`trunz`tor de tei [i de liliac b`tut.
Auzisem de ea, dar n-o mai v`-

când poate s` m` provoace sau
s`-mi verifice timiditatea de
care m` învinov`]ea ori de câte
ori cuno[team o fat`.
Aveam multe colege de
clas` [i de an foarte frumoase,
dar Alina parc` le întrecea pe
toate. Era sl`bu]`, înalt` [i brunet`, iar ochii ei verzi, inocen]i
[i plini de curiozitate, îi d`deau
un farmec aparte. O priveam [i
parc` nu-mi venea s` cred ce
comoar` ascunsese Florin pân`
în clipa aceea. Sem`na cu un
înger care te ademenea într-o
capcan` diabolic`. M` blocasem. Încercam s`-i fac cel mai
simplu compliment, dar privirea
ei nevinovat` îmi încle[tase [i
buzele [i gândurile, care c`utau
cu disperare în memorie câteva
cuvinte care s` m` salveze. M`
sim]eam jenat, c`ci Alina m`
hipnotizase cu adev`rat.

M-a durut un timp, dar pentru moment
a învins con[tientul. Am început lucrqrile scrise,
le-am terminat cu brio, apoi bacalaureatul. Am ie[it
bine din furtunq. La sfâr[itul anului am luat din nou
argintul, dupq {erban, ca în fiecare an
zusem niciodat`. Abia intrase
în primul an de liceu, iar noi
mai aveam pu]in [i-l terminam.
Florin a f`cut prezent`rile scurt,
apoi ne-a l`sat singuri, încer-

M` ame]ise doar cu zâmbetul [i cu perechea de ochi
verzi care m` cercetau cu o curiozitate ciudat`. Destinul îmi
deschisese o porti]` în fa]a c`-
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ruia eram complet derutat, c`ci
gura se înc`p`]âna s` r`mân`
mut` în capcana în care c`zusem [i pe care mi-o întinsese
Florin. Cele câteva secunde de
vraj` se risipir` exact în momentul în care tot el m` salv`,
dând drumul unei melodii, pe
care parc` o preg`tise special
pentru noi doi. „Dansa]i, porumbeilor. A]i c`zut în trans`?“
Invita]ia lui m` încuraj`. Melodia lui Adamo inund` curtea
[i-mi d`du elan. Am luat-o pe
Alina de mân`, ne-am retras
mai într-un col] [i am început s`
dans`m. Era ca un fulg de nea,
ca o diminea]` însorit` de prim`var` ce se gr`be[te s` alunge
suflarea rece a iernii geroase
care tocmai a disp`rut, vântul
de mai în tremurul apei. M` îndr`gostisem pentru prima oar`
[i-mi era team`. Nu-mi mai

trebuia s` ies neap`rat. Între
con[tientul [i subcon[tientul
meu se iscase un r`zboi total,
lipsit de orice control ra]ional.
Subcon[tientul se îndr`gostise
[i ]ipa revoltat [i neîn]eles.
Con[tientul se sim]ea îns` superior [i-mi comanda: înva]`!,
înva]`! Ai timp [i de iubire!
Termin` ce-ai început! Sentimentele pot fi controlate, nu te
l`sa ispitit! M-a durut un timp,
dar pentru moment a învins
con[tientul. Am început lucr`rile scrise, le-am terminat cu
brio, apoi bacalaureatul. Am ie[it bine din furtun`. La sfâr[itul
anului am luat din nou argintul,
dup` {erban, ca în fiecare an.
Florin a luat bronzul, dar am r`mas prieteni, chiar cei mai
buni. Via]a a mers înainte.
Eram foarte mul]umit de rezultatele mele [i m` felicitam.

Lucrqrile de sfâr[it de an mq cam obosiserq
iar o ie[ire din acest ritm stresant mq lini[tea,
îmi dqdea for]e noi [i mai mult optimism pentru
noua încercare – facultatea
amintesc nimic din ce s-a întâmplat în seara aceea, nici cum
am ajuns acas`, dar [tiu c` n-am
dormit toat` noaptea gândindu-m` numai la ea. Nu eram
preg`tit pentru lovitura pe care
mi-o d`duse destinul. Era începutul unui vis fermec`tor, dar
pentru care nu eram înc` suficient de preg`tit. Era ca o furtun` iscat` prea brusc din care

Liceul se terminase. Timpul necru]`tor zburase atât de
repede [i de u[or peste noi, sau
poate o dat` cu noi, încât nici
m`car nu-l mai sim]isem. Destinul ne împingea îns` mai departe, pe autostrada vie]ii, cu
stopurile [i intersec]iile ei necontrolabile, dar uneori fermec`toare [i misterioase. Eram
mul]umit de evolu]ia pe care o

avusesem. M` bucuram c`
p`rin]ii erau mândri de mine [i
mai ales unchiul Valeric`, protectorul meu spiritual [i material. Îi purtam o recuno[tin]`
imens` [i m` rugam divinit`]ii
s`-[i p`streze statutul material
[i s`n`tatea, c`ci mai aveam de
trecut un mare hop: facultatea,
cu toate efectele ei financiare.
Începusem deja s` m` gândesc unde s` încerc [i în care
ora[. Mi-ar fi pl`cut orice, dar
m` atr`geau Electronica [i Bucure[tiul, unde plecau cam to]i
colegii mei. M` gândeam la
facultate, dar [i la agapa de
sfâr[it de serie, de ultima întrunire din via]a oric`rui licean, ca
o încununare de care s` nu se
uite niciodat`.
M-am gândit într-adev`r la
o mic` sau foarte mare [i ultim`
reuniune cu to]i colegii anului
[i promo]iei, cu profesorii, cu
invita]i [i invitate. Lucr`rile de
sfâr[it de an m` cam obosiser`,
iar o ie[ire din acest ritm stresant m` lini[tea, îmi d`dea for]e
noi [i mai mult optimism pentru noua încercare – facultatea.
De comun acord cu conducerea liceului, agapa de
sfâr[it de an a fost fixat` în
prima jum`tate a lui mai,
într-o sâmb`t`.
Destinul parc` a umplut
ziua, seara [i noaptea aceea de
parfum de tei, de liliac [i de
toate aromele florilor de mai. A
fost poate una din cele mai fru-

moase nop]i din via]a mea de
pân` atunci. A fost ca un bal de
adio cu prin]i [i prin]ese, care
de care mai frumos îmbr`cat,
mai parfumat [i mai atr`g`tor.
Farmecul acelor clipe de neuitat m` va înso]i toat` via]a [i
sper s` nu-l pierd niciodat` din
sufletul meu. Adunate toate
într-un buchet, toate acele ceasuri petrecute sub un cer fascinant de stele [i aspira]ii, aveau
s` devin` foarte curând cele mai
scumpe amintiri, adunate poate
într-o via]` de om. S-a dansat
toat` noaptea, s-a cântat, s-a
b`ut, s-a zâmbit [i s-a râs pe c`r`ri de vise, ca într-o p`dure de
basm cu fr`mânt`ri ascunse [i
priviri înc`rcate de dorin]e înc`
ne\mplinite, z`vorâte la por]ile

timidit`]ii de zei]a iubirii. Glasul inimilor înfierbântate a ]ipat
tot timpul, dar toate încerc`rile
au e[uat în capcanele sentimentale înc` necunoscute atunci.

pline de n`zbâtii, glume, farse
f`cute între noi sau profesorilor,
[ov`ieli [i succese la orele de
predare, în recrea]ii, speran]e
sau înfrângeri trec`toare, replici
inteligente sau gafe, fiorii primei iubiri, prima atingere de
mân` [i primul s`rut, primul vis
fermecat de o noapte de dragoste, prima desp`r]ire [i prima
decep]ie sentimental`.
Era ultima întâlnire în
plen din via]a de liceu [i to]i
visam undeva în viitor, într-o
alt` lume nou`, înc`rcat` cu
mai mult` recuno[tin]`. Fiecare din noi [i-a pus atunci în
gând câte o dorin]`, iar cu penelul gândurilor [i-a desenat
câte un vis. Fiecare g`sise [i
ascunsese în sufletul lui câte o
cheie a destinului, dar f`r` s`
[tim c` pe seiful s`u st`tea scris
cu litere mari: introdu cheia [i
deschide doar dac` ai credin]`

Era ultima întâlnire în plen din via]a de liceu [i to]i
visam undeva în viitor, într-o altq lume nouq,
încqrcatq cu mai multq recuno[tin]q. Fiecare din noi
[i-a pus atunci în gând câte o dorin]q, iar cu penelul
gândurilor [i-a desenat câte un vis
Tr`iam to]i un entuziasm
colectiv [i încercam s` p`trundem prin toate galeriile vie]ii
unei perioade de liceu ajuns` la
cap`t de drum, ca pe aleile unui
parc imens, parcul tinere]ii f`r`
b`trâne]e, parcul plin de vise
nedeslu[ite, mare cât un ocean
de clipe de neuitat, de amintiri

în visele tale închise aici, c`ci
astfel ele se vor împlini cu siguran]`! Trebuie doar s` crezi
în ele! De rest, m` ocup eu –
Destinul. Fii optimist [i vei învinge! C`ci nu e[ti singur în
univers. (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...

corectitudinea
politicq la tineri
{i dacq tot vorbim despre corectitudine politicq,
despre care nu sunt convinsq cq a ajuns la Dâlga de
Jos, dar nici mqcar la tinerii no[tri orq[eni, sq
vedem ce [tiu ei despre asta [i cât de mult le pasq.

DANIELA F. (19 ani, student`). S` spun sincer, habar
n-am. Am auzit, dar nu [tiu
exact la ce se refer`. Cred c` la
chestiile cu rasele, dar n-a[ putea s` dau o defini]ie. Nu cred
c` pe noi ne intereseaz` prea
tare deocamdat`, c` nu avem
a[a de multe rase. Oricum, noi
avem alte probleme acum.
GEORGE M. (28 ani, agent
marketing). Da, e chestia aia
care ne face pe noi s` spunem
în loc de ]igani „rromi“, de
care a râs toat` lumea [i nimeni n-o pune în pratic` sau
cel pu]in eu n-am auzit pe nimeni, poate doar în ziare [i la
televizor, c` omul tot ]igani le
zice [i o s` le zic` a[a mult

MOª SEZON
Cred c` am un singur avantaj asupra
americanilor. Eu pot s` spun, dac` vreau,
urm`toarea propozi]ie: „Am v`zut azi un
negru.“ Dac` îmi vine, pot s` întind coarda
[i mai tare [i s` zic: „Am v`zut azi un negru
[chiop.“ {i, dac` tot nu m-am s`turat, pot
s` adaug: „Negrul [chiop pe care l-am
v`zut azi era homosexual.“ Na, c` le-am
spus! {i nu s-a indignat nimeni, nu m-a dat
nimeni în judecat`, nu m-a pus la panoul de
dezonoare cu „A[a nu!“. Pentru c` la noi,
chestiunea cu corectitudinea politic` este
înc` în faza de bâjbâial`. Dac` eram
avansa]i, a[a cu ne dorim s` fim, ar fi trebuit s` spun: „Am v`zut azi o persoan` de
culoare. Persoana de culoare avea dizabilit`]i [i o op]iune sexual` pentru acela[i
sex.“ Probabil c` interlocutorul meu român
s-ar fi l`sat p`guba[ pe la jum`tatea
mesajului [i n-ar mai fi ascultat nici m`car
cu o ureche, pentru c` e într-adev`r complicat s` nu discriminezi, când caracteristica
principal` a oamenilor e diferen]a. Pentru
un astfel de slalom printre cuvinte nederanjante, î]i trebuie ceva vocabular [i
mu[chi la emisfera stâng` (aia care se ocup` cu cuvintele).
N-am nimic cu corectitudinea politic`,
când ea serve[te unui scop nobil, adic`
în]elegerea c` diferen]a nu presupune
neap`rat inferioritate/superioritate [i c`

mea, în loc s` fim atât de riguro[i cu ce spunem, mai bine
am fi aten]i la ce facem, deci
nu pot s` spun c` m` intereseaz` foarte tare.
SONIA D. (23 ani, student`). Cred c` e ceva ce ]ine
mai mult de limbaj. E vorba
de a nu discrimina în nici un
fel, dar nu [tiu cât de tare ajut`
chestia asta, cel pu]in la noi.
Sigur c` se vorbe[te, dar e
ceva mai mult de suprafa]`,
c`ci altfel discriminarea e prezent` pe toate planurile. Înc`
femeile sunt mai prost pl`tite,
despre ]igani se vorbe[te a[a
cum [tim cu to]ii, una dintre
insultele obi[nuite e aia cu
„handicapatule“ [i a[a mai departe. Deci corectitudinea politic` e la noi ceva foarte superficial, adus de afar`, f`r` s`
fie în]eleas` înc`.
ADRIAN A. (20 ani, student). Nu prea [tiu. E ceva cu
politic`? Poate de aia nu [tiu.
Nu [tiu nimic ce are leg`tur`
cu politica. Pe mine m` intereseaz` doar calculatoarele mele. De ce, e important? Trebuia
s` [tiu? O s` m` uit pe internet, s` m` documentez.

toat` lumea trebuie s` beneficieze de tratament corect [i egal. Nou` nu ne-ar strica pu]in`, m`car pentru descurajarea mitocanilor
pitecantropieni care înc` nu în]eleg de ce nu
e normal s` întind` mâna pe strad` spre fundul unei fete care nu le apar]ine [i, dac` persist` în astfel de comportament, nu
le va apar]ine niciodat`. Dar când începe s`
abereze, adic` atunci când „b`rba]ii“ [i „femeile“ devin „persoane“ (p`i asta-i toat`
frumuse]ea la persoane: c` unele sunt
b`rba]i, [i altele femei!), începe s` m`
enerveze u[or. Iar când se ajunge la
extreme, cum se pare c` se întâmpl` anul
`sta, chiar înainte de Cr`ciun, când companiilor americane [i nu numai li s-a recomandat c`lduros s` nu mai foloseasc` în
campaniile publicitare tematice cuvântul
„Cr`ciun“ (c`ci consumatorii nu sunt
numai cre[tini, nu-i a[a), ci „S`rb`tori“ sau
„Sezon“, râd, dar începe s`-mi ias` fum pe
urechi. Deci propozi]ia „Azi am v`zut un
negru [chiop homosexual care cump`ra
brad de Cr`ciun“ se transform` în „Azi am
v`zut o persoan` de culoare, cu dizabilit`]i,
care-[i cump`ra brad de sezon“. {i atunci
cum ar trebui s`-i spunem lui Mo[ Cr`ciun
(când nici „mo[“ nu e prea corect politic),
Persoana în vârst` Sezon? S`-i spun` ei [i
familiile lor a[a, s` vedem dac` o s` le mai
aduc` vreun cadou!

ADINA B. (26 ani, masterand). E un fel de sc`rpinat
invers [i legat la cap când nu
te doare, asta cred, cel pu]in în
forma ei actual`. P`i în curând
nu va mai fi voie s` spui nimic
despre nimeni, s` nu cumva
s`-l r`ne[ti sau s` nu te dea în
judecat`. Bine, asta nu la noi.
La noi po]i înc` spune orice
oricui.

Revista „Alerta“ monitorizeaz` tentativele de compromitere a unor ofi]eri superiori, înal]i func]ionari publici [i oameni politici
sub aparen]ele luptei \mpotriva corup]iei. Dac` nu ne \n[el`m, \mpu[catul de la Târgovi[te avea, din când \n când,
damblaua campaniilor \mpotriva a[a-zisei \mbog`]iri ilicite. Se [tie câte regl`ri de conturi securisto-comuniste au avut loc
sub aceast` lozinc`. Anchetarea [i presiunile \mpotriva fiului gen. M. Chelaru \n scopul compromiterii gen. Cârjan are un parfum
din m`re]ele vremuri ale comunismului ceau[ist.
George Dora

timp de-acum încolo. {i e [i
normal. Doar [i ei tot ]igani se
consider`. De ce le-am impune noi altceva? Dup` p`rerea

MARIUS C. (25 ani, jurist).
E foarte important` pentru
România, unde discriminarea
e la ordinea zilei. Nu e deloc
r`u c` se încearc`, deocamdat` mai timid, dar presupun
c` din ce în ce mai cu folos,
descurajarea rasismului, [ovinismului, discrimin`rii [i a[a
mai departe. Cred c` e un
semn de civiliza]ie. Oricum,
vrem, nu vrem, pân` la urm`
tot o s` avem de-a face cu corectitudinea politic`, dac`
vrem s` intr`m [i noi în rândul
lumii. Dar mai e cale lung`
pân` acolo.
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