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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe

Fostul pre[edinte al
PSD Gorj, Nicolae
Mischie (foto), le-a
cerut procurorilor gorjeni s` suspende urm`rirea penal` în cele
dou` dosare în care este anchetat, invocând motive medicale.
So]ia baronului de Gorj a depus
la Parchet o cerere de suspendare, sus]inând c` acesta este imobilizat la pat. Mischie s-a accidentat la un picior, la 19 noiembrie, [i a fost internat în Spitalul Clinic de Ortopedie Foi[or
din Bucure[ti, cu fractur` de
glezn`. Conform actelor medicale, pentru cel pu]in 90 de zile
el nu va putea s` mearg` singur.
Parc` mai [tim o persoan` cu
piciorul \n gips \n zilele revolu]iei din decembrie 1989. Nicu[or, s` ai grij` de copii!
Ministrul Justi]iei,
Monica Macovei
(foto), a transmis

Consiliului Superior al Magistraturii [i Parchetului Înaltei
Cur]i de Casa]ie [i Justi]ie adrese în vederea verific`rii modului
în care drepturile [i garan]iile
procesuale ale lui Gregorian
Bivolaru au fost respectate, în
timpul cercet`rilor. „Ministerul
Justi]iei a primit din partea autorit`]ilor suedeze decizia de respingere a celor dou` cereri de
extr`dare formulate de România
în dou` din cauzele în care Gregorian Bivolaru are calitatea de
inculpat (pentru infrac]iunea de
act sexual cu un minor, respectiv, pentru infrac]iunea de trafic
de persoane)“, arat` ministrul
Justi]iei. La spartul târgului...
Existau o mie de motive pentru
re]inerea lui Guru, \n ultimii 100
de ani. Când s-a f`cut a fost perceput` drept un circ de proast`
factur`. Apoi Bivolaru a fost l`sat
s` plece. Cenu[a pus` \n cap nu
mai rezolv` nimic, acum.

Cabinet de avocaturq

Ioan Creþu


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

„România nu are de
primit lec]ii de la
nimeni. Cel pu]in nu
în ceea ce prive[te minorit`]ile“, a apreciat C`lin PopescuT`riceanu. Totodat`, primulministru a afirmat c` legisla]ia
pe care România o are în domeniul drepturilor minorit`]ilor
„poate fi model pentru alte
]`ri“, deoarece se refer` la toate
minorit`]ile, nu doar la cea
maghiar`. E haios faptul c` premierul pare convins c` a mai [i
fost crezut de c`tre oficialii de
la Bruxelles.
Suma pentru privatizarea B`ncii Comerciale Române
(BCR) se va plasa „semnificativ deasupra“ nivelului de trei
miliarde de euro, potrivit ministrului Culturii [i Cultelor,
Adrian Iorgulescu. „Va fi, din

câte [tiu eu, dar n-a[ vrea s`
vorbesc, un nivel semnificativ
deasupra acestei sume“, a r`spuns Iorgulescu la afirma]ia
privind suma vehiculat` pentru
vânzarea BCR, de trei miliarde
de euro. A[tept`m ca ministrul

de Finan]e s` ne explice ce se
\ntâmpl` cu teatrul românesc,
Laura Andre[an s` ne vorbeasc` despre Vechiul Testament, iar T`riceanu despre podul de la M`r`cineni, ba chiar [i
despre realiz`rile cabinetului
care \i poart` numele.
Deputatul PSD M`d`lin Voicu a cerut
înl`turarea unor oameni care au func]ii importante
în partid, sus]inând c` trebuie
stabilit` o ierarhie clar` în partid, în frunte cu Mircea Geoan`.
Voicu a spus c` PSD Bucure[ti
îl va sus]ine pe Geoan` în pro-
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Democrat [i Partidul Popular al
fostului peremist Corneliu
Ciontu. No comment!

cesul de reformare a partidului,
apreciind c` forma]iunea social-democrat` trebuie s` duc`
o terapie dur` [i intensiv` „în

leg`tur` cu repunerea în valoare sau credibilitatea partidului“. „Ne-am s`turat de fosile [i
de oameni care nu mai au nimic
de spus“, a ad`ugat M`d`lin
Voicu. Cu toate acestea, \l sus]ine pe Geoan`. Nu mai \n]elegem nimic.
Proiectul de modificare a Codului Fiscal nu va fi aplicat
de la 1 ianuarie 2006, ci dup` o
perioad` „de decalaj“ de la momentul adopt`rii, care urmeaz`
s` fie stabilit`, a declarat, la
Bruxelles, Premierul C`lin Popescu-T`riceanu. „Nu poate s`
intre în vigoare de la 1 ianuarie.
Nu facem a[a ceva, s` aprob`m
Codul Fiscal pe 29 decembrie
[i pe 1 ianuarie s` intre în vigoare. Se va respecta un decalaj
între momentul adopt`rii [i
data intr`rii în vigoare“, a spus
T`riceanu. Corect. }inând cont
de faptul c` s-a schimbat de trei
ori \ntr-un an [i c` oricum
nimeni nu mai pricepe nimic,
chiar nu mai are importan]`
când va fi aplicat` fiscalitatea
asta nou`.
PSD a depus o plângere penal` împotriva responsabililor
din Ministerul S`n`t`]ii pe

tema crizei determinat` de epidemia de rujeol`. Deputatul
Ovidiu Brânzan, fost ministru
al S`n`t`]ii, a anexat la plângere [i o expunere de motive
potrivit c`reia cei care gestioneaz` ministerul, în frunte cu
fostul ministru Mircea Cintez`,
sunt direct responsabili de extinderea epidemiei de rujeol`,
soldat` cu moartea a numero[i
copii. De ce Brânzan nu s-a inclus [i pe sine \n „lista neagr`“,
oare?

Doi medici cu studii
de management sunt
gata s`-i ocupe scaunele lui Sorin Oprescu de la
spitalele Elias [i Universitar.
Ministrul S`n`t`]ii i-a prezentat
pe cei pe care i-a numit „persoane de excep]ie“: Silviu R`dulescu, pentru Spitalul Universitar, [i Vlad Romano, la
Elias. Proasp`t numi]ii vor conduce spitalele în calitate de directori interimari, timp de trei
luni, dup` care, dac` doresc,
pot participa la concursul pentru ocuparea permanent` a
func]iilor. |n ritmul `sta, dac`
umplem spitalele cu contabili,
nu ni se vor mai opera decât
c`r]ile de credit, \n curând.

Codrin {tef`nescu
(foto) a venit cu o
informa]ie-bomb`.
Vicepre[edintele PSD Bucure[ti
i-a l`sat masc` pe ziari[ti dup`
ce a declarat c` decizia privind

S`pt`mâna trecut`,
discoteca „Preoteasa“ a g`zduit Balul
bobocilor social-democra]i,
„Mo[ TSD“ pre numele s`u. La
invita]ia prietenului Ponta, Dan
Teodorescu, liderul forma]iei
„Taxi“, a f`cut b`[c`lie de social-democra]i, chiar pe banii
lor. „Social-democra]ii sunt
ni[te democra]i care socializeaz`“, i-a definit Teodorescu,
care l-a invitat pe liderul TSD
s` cânte pe scen`... „castra]im`, castra]i-m` sau eutanasia]i-m`“. A[tept`m cu ner`bdare
ca cineva s` treac` la ac]iune.

fuziunea PNL [i PD a fost luat`,
iar evenimentul va avea loc în
prim`vara viitoare. {tef`nescu a
precizat c` informa]iile au plecat
din birourile peneli[tilor [i prin
urmare au un oarece parfum de
credibilitate. Celor dou` forma]iuni care urmeaz` s` devin` una
li se vor al`tura, spune {tef`nescu, Partidul Popular Cre[tin

Un crater s`pat de
lucr`torii Apa Nova
în plin centrul Capitalei a dat peste cap traficul pe
bulevardul Magheru. Circula]ia
a fost blocat` pe dou` benzi, din
cauza unei avarii la o conduct`
de canalizare. A[a mai merge.
Ce, doar \n ]ar` s` existe inunda]ii?! Mul]umim, Apa Nova!

Aceste texte sunt pamflete [i vor fi tratate ca atare!
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Emil Constantinescu – un pion
al unor jocuri cu valenþe externe
Interesantq obstina]ia fostului pre[edinte Emil Constantinescu de a sus]ine
colaborarea actualului pre[edinte Traian Bqsescu cu fosta securitate.
Interesantq [i reac]ia societq]ii civile fa]q de acest demers. Legea deconspirqrii
securitq]ii [i activitatea Colegiului Na]ional pentru Studiul Arhivelor Securitq]ii
Statului se referq strict la ac]iunile de poli]ie politicq ale fostului organ de
informa]ii [i, pe cale de consecin]q, celelalte atribu]iuni (contraspionaj,
contrainforma]ii economice, pazq [i gardq) pot fi studiate [i analizate doar de
istorici [i ziari[ti. Manipularea arhivei fostei securitq]i sau a unor materiale
disparate, în scopuri personale sau de grup, poate fi privitq ca o veritabilq ac]iune
de poli]ie politicq.

În demersul s`u, domnul
Constantinescu se bazeaz` pe
un document emis de MApN,
din ordinul fostului ministru
Pa[cu, înaintea alegerilor din
2004, din care rezult` c` Traian
B`sescu ar fi fost în leg`tura
ofi]erului de contrainforma]ii,
pe când era elev la [coala militar` de marin`, pe un tabel al
colaboratorilor al Comitetului
Jude]ean PCR Constan]a [i pe
un alt document pe care îl consider`m fals, al re]elei din armat`.
Primul document nu adaug` [i nu scade nimic la fondul
problemei. Misiunea contrainforma]iei militare era de a preveni apari]ia într-o unitate a
unor evenimente negative, care
puteau merge de la dezertare la
tr`dare. În acest context, ofi]erul de contrainforma]ii, în afar`
de agentur` se folosea de rela]iile cvasioficiale atât cu cadrele [i elevii, cât [i cu cei care
efectuau stagiul militar.
În orice caz, pân` nu se va
publica o not` informativ`
semnat` cu nume real sau cu
nume conspirativ de Traian B`sescu, nu se poate vorbi despre
o rela]ie conspirat` a actualului
pre[edinte al României cu fosta
securitate, privit` ca [i poli]ie
politic`.

Securitatea ºi PCR
Al doilea document invocat este o fil` din registrul jude]enei PCR Constan]a, con]inând aprobarea ca anumi]i
membri de partid s` fie folosi]i
de organele de securitate. A fost
o m`sur` de autoap`rare a conducerii PCR, nicidecum în
favoarea securit`]ii, ci împotriva acesteia. Nu se dorea ca securitatea s` lucreze în afara
controlului de partid, în consecin]` dac` ap`reau cerin]e operative într-un caz sau într-un
obiectiv, care impuneau recrutarea unui colaborator membru
de partid, se f`cea un raport c`tre primul secretar, prin care se
solicita folosirea elementului
respectiv.

Aceast` aprobare era limitat` în timp (6 luni), nu se
lua angajament sursei membru PCR [i nu se întocmea
map` anex`. Acesta nici nu
era obligat s` întocmeasc`
note informative, astfel încât
depistarea unor colaboratori
din aceast` categorie este extrem de dificil`, pentru a nu
spune imposibil`.

Reþele pe hârtie
Pe de alt` parte, ofi]erii de
securitate se fereau în primul
rând de deconspirarea re]elei
informative. Astfel încât atunci
când era nevoie de un colaborator care avea calitatea de membru PCR, se prezentau primului-secretar spre aprobare mai
multe nume din acela[i obiectiv, în realitate fiind recrutat
doar de o singur` persoan`.
Apari]ia numelui unei persoane
pe documentele PCR care priveau eventuala apartenen]` a
unui membru de partid la re]eaua informativ` a securit`]ii
nu are nici un fel de relevan]`.
Mai mult, pentru c` în conformitate cu ordinele în vigoare,
un ofi]er de securitate trebuia s`
aib` în leg`tur` 20-25 de colaboratori [i informatori, au fost
cazuri care trebuie avute în vedere, când s-au creat false re]ele. Cu alte cuvinte, re]ele valabile pe hârtie [i inoperabile pe
teren.
De ce îns` fostul pre[edinte al statului îl acuz` acum
pe Traian B`sescu [i nu în urm`
cu [ase luni sau s` spunem peste dou` luni? Cu ce evenimente
trebuie conexate ac]iunile domnului Constantinescu? Exist` o
mi[care politic` în subteran,
care urm`re[te modificarea raportului de for]e pe e[ichierul
politic? Putem exclude cu certitudine valen]ele externe ale
campaniei anti-B`sescu?

Cui foloseºte?
Sunt întreb`ri pe care nu le
po]i evita într-o analiz` de caz,
declan[at – aten]ie! – de un fost
pre[edinte al statului român,

care cel pu]in aparent ar trebui
s` fie de aceea[i partei a baricadei cu Traian B`sescu.
O explica]ie, mai bine zis
o specula]ie, ar fi c` domnul
Constantinescu urm`re[te s` se
relanseze în via]a politic`. Dup` opinia noastr` aceast` explica]ie nu st` în picioare. Nu te
relansezi în via]a politic` printr-un scandal, public, zgomotos, este adev`rat, dar confuz [i
incert ca [i finalitate.
Totu[i, domnul Constantinescu nu pare a ac]iona la întâmplare. Î[i gradeaz` [i chiar
î[i dramatizeaz` cu profesionalism ac]iunile, inclusiv apari]iile la televizor.
Jocul în care s-a angajat
pare s` aib` o miz` cu anumite
valen]e externe pe care le vom
dezv`lui în primele numere ale
anului viitor.
George Dora
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Trafic internaþional de droguri
curmat de autoritãþile române

(II)

Pentru c` aceast` activitate
de transport de droguri într-o
]ar` dezvoltat` [i cu tradi]ie în
ce prive[te traficul [i consumul
acestor substan]e este foarte riscant`, poli]ia din Paris este mult
experimentat` în lupta antidrog. Vicen]iu a luat leg`tura cu
Simion, colegul lui de voiaj,
acesta exprimându-[i acordul
în vederea efectu`rii transportului de droguri.
Vicen]iu se sim]ea acum
puternic, protejat [i cu mai mult
curaj, având acordul colegilor
s`i de serviciu Darie [i Simion.
Discu]ia a fost purtat` tot
la teras`, unde Vicen]iu l-a cunoscut pe cet`]eanul turc Halit.
În urma unor negocieri
aprinse, trafican]ii de droguri
au c`zut de acord asupra sumei
de 10.000 de m`rci germane,
adic` 1.000 de m`rci pentru
1 kg de heroin` transportat [i
ajuns la destina]ie.

Spre Paris, cu droguri
Dup` discu]ie, cei trei au
plecat la locuin]a turcului Halit.
Aici, Vicen]iu [i Simion au cunoscut-o pe Karamagarali Mihaela. Aceasta a luat cuno[tin]`
de faptul c` urmeaz` s` aib` loc
un transport de droguri la Paris.
Simion [i Vicen]iu au plecat, urmând ca în perioada imediat` s` aranjeze lucrurile în a[a
fel încât ei doi s` se deplaseze
împreun` la Paris, formând o
echip`. În felul acesta ac]iunea
lor era ca [i realizat`. Pentru
aceasta l-au contactat pe Neac-

[u Alexandru, un alt coleg de
munc`. Acesta avea curs` la
Paris la data de 09.08.2000 împreun` cu Ioni]` Gheorghe [i
i-a propus s`-i cedeze voiajul
pe motiv c` v`rul s`u se afl` la
Paris [i vrea s`-l vad`. În realitate, scopul principal urm`rit de
Simion îl reprezenta câ[tigarea

voiajului pentru a putea fi realizat transportul de droguri. Vicen]iu urma s` mearg` cu trenul ca simplu c`l`tor [i s` supravegheze discret opera]iunea.
Pentru a fi sigur c` nu va fi
refuzat de Neac[u Alexandru,
Simion i-a propus acestuia s`-i
pl`teasc` o sum` de bani prin
care s`-i acopere diurna [i s`-i
dea [i ni[te bani în plus. Neac[u
a acceptat, mai ales c` nu se mai
prezenta la lucru, era pontat [i
primea [i bani pe deasupra.

Pregãtirea
transportului
Zis [i f`cut. În ziua plec`rii
cursei de Paris, Vicen]iu s-a deplasat la locuin]a lui Karamagarali Halit în Berceni [i a preluat de la acesta cantitatea de
10 kg de heroin`, pus` într-o
geant` de voiaj prev`zut` cu
roti]e.
Vicen]iu a mers apoi la
grupa tehnic` unde era garat
trenul care urma s` fie dus la
peron la scurt timp. Aici s-a întâlnit cu Simion, au inspectat
geanta [i au v`zut c` în ea se
aflau 20 de pachete de forma
unor c`r`mizi, de culoare maronie deschis`. Au ascuns pachetele cu heroin` sub patul de
jos. Apoi Vicen]iu a plecat în
grab` în gar`, Simion r`mânând pentru a preg`ti cabinele
pentru c`l`tori.

Între timp [i-a f`cut apari]ia un alt conductor, pe nume
Ioni]` Gheorghe, care nu avea
cuno[tin]` de droguri [i de toat`
ac]iunea pus` la cale de cei doi.
Vicen]iu a ocupat un pat
dintr-o cu[et` distinct` de cea
în care fuseser` ascunse drogurile [i a efectuat c`l`toria folosindu-se de facilitatea oferit` de
conducerea CFR de a merge
gratis o dat` pe an.
Acesta i-a spus lui Ioni]`
Gheorghe c` are ni[te cartu[e
de ]ig`ri pe care vrea s` i le dea
v`rului s`u de la Paris.
Neac[u Alexandru, în baza
în]elegerii cu Simion, s-a prezentat la locul de munc` f`r` s`
anun]e îns` conducerea despre
schimbul pe care urma s`-l
fac`, ba mai mult actele [i celelate formalit`]i au fost realizate
pe numele s`u, creând convigerea c` va pleca la Paris.
În acest sens a fost men]ionat [i \n buletinul de înso]itor al
vagonului, ridicând suma de
107 m`rci germane cu titlu de
„drepturi de deplasare“ la Paris,
pe numele s`u fiind întocmit
ordinul de deplasare nr. 143.

Predarea „mãrfii“
Neac[u Alexandru îns` a
coborât la Ploie[ti iar Simion a
mers la Paris în locul s`u, efectuând serviciul, faptic nefiind
men]ionat în documente.

Toate aceste combina]ii au
fost f`cute ca în cazul unei anchete s` poat` deruta organele
de urm`rire penal`, neexistând
înscrisuri care s` ateste c` ei au
f`cut deplasarea la Paris în interes de serviciu.
La 12 august 2000 Simion
[i Vicen]iu au ajuns la Paris
Est, au mers în cabina în care
]ineau ascunse pachetele cu
droguri, le-au pus în geanta cu
care Vicen]iu le-a luat de la turcul Halit. Cu mare aten]ie le-au
predat unui cet`]ean turc Osman care a efectuat [i el deplasarea la Paris cu acela[i tren
[i care a supravegheat toat` deplasarea [i activitatea celor doi

conductori de tren, de[i p`rea
total str`in de ce se întâmpl` în
jurul s`u.
Pentru serviciul „irepro[abil“ prestat de cei doi conductori români, ace[tia au primit
suma de 9.000 de m`rci germane la Paris, la predarea „m`rfii“.
Au avut loc discu]ii aprinse pentru faptul c` nu au primit
to]i banii pentru care se în]eleseser` în România s` transporte
heroina la Paris. Ioni]` Gheorghe nu mai în]elegea nimic din
aceast` ceart`, tr`gând concluzia c` ace[tia sunt sup`ra]i în
leg`tur` cu ]ig`rile pe care le-au
dus la Paris. (va urma)
Ioan Cosmulescu
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Licita]ie cu cântec sau spionaj economic?

Honda câºtigã ºi Subaru primeºte contractul
Am ezitat sq publicqm aceastq anchetq,
deoarece sqptqmânalul „Alerta“ nu se implicq în
jocurile firmelor transna]ionale. Anumite date [i
informa]ii culese din anturajul unor persoane care
se cred dincolo de bine [i de rqu, practic ne-au
provocat sq dezvqluim o afacere care, presupunem,
nu va fi ignoratq de serviciile secrete ale statului.
De ani întregi, România
este ]inta unor ac]iuni informativ-operative ini]iate [i coordonate de c`tre serviciile de informa]ii ale marilor companii
transna]ionale. Spionajul economic nu se mai practic` în
prezent conform principiilor
clasice, care presupunea ob]inerea în secret a unor date tehnico-[tiin]ifice de mare r`sunet
]inute în seifuri blindate ale
unor puteri adverse. Lupta se
d` inclusiv în lumea informa]iilor secrete pentru ob]inerea
unor resurse [i a unor pie]e de
desfacere.
Tendin]ele de modernizare
ale României în conformitate
cu normele UE sunt atent monitorizate de companiile transna]ionale din diferite domenii.
La anumite licita]ii organizate
conform legii, pentru modernizarea unor structuri [i institu]ii
importante sunt trimi[i pe teren
agen]i de influen]` care printr-un joc operativ eficient s` ob]in`, deseori prin complicit`]i
greu de în]eles, câ[tiguri fabu-

loase pentru trusturile pe care le
reprezint`.

O licitaþie câºtigatã...
Astfel s-a organizat în cadru strict legal de c`tre Ministerul Administra]iei [i Internelor (UM 0251) o licita]ie pentru
achizi]ionarea a 60 de ma[ini
speciale de patrulare [i interven]ie. În mod firesc, s-au prezentat mai multe firme, iar în
final licita]ia a fost câ[tigat` de
firma Honda, reprezentat` în
România de SC Carpa]i Motor
SRL, cu sediul în Bucure[ti,
B-dul Magheru nr. 7, sector 1
(vezi anexa 1). Pe locul doi s-a
clasat firma Subaru, reprezentat` de SC R`d`cini, condus`
de cet`]eanul sirian Madadi.
Toate bune [i frumoase, dar se
pare c` firma R`d`cini, cunoscut` ca dealer Daewoo [i care
cu ani în urm` a beneficiat de o
ciudat` hot`râre guvernamental` prin care a vândut cu pre]
de monopol case de marcaj, nu
este obi[nuit` s` piard` în mod
corect o competi]ie economic`.

Dup` ce firma Carpa]i
Motor prime[te adresa oficial`
cu num`rul 109720 de la
1.12.2005, prin care este anun]at` c` a câ[tigat licita]ia, au început încurc`turile.

...ºi sabotatã
Directorul firmei, Lauren]iu Badea, începe s` se comporte în mod absolut bizar. Afirm`
fa]` de cei din MAI c` nu poate
livra întregul stoc de ma[ini,
apoi refuz` s` prezinte bonitatea bancar` în valoarea de
355.490,93 de lei noi, ceea ce
este absurd pentru o societate
de talia firmei Honda, [i, în
fine, pentru a pune bomboana
pe coliv`, nu se prezint` la
semnarea contractului la
12.12.2005.
În consecin]`, Honda, reprezentat` de Carpa]i Motor,
este descalificat` [i contractul
se atribuie firmei Subaru, reprezentat` de SC R`d`cini, o
societate condus` de marele
investitor sirian Madadi. Nu
ne-a h`r`zit Dumnezeu cu darul versific`rii, dar s` încerc`m
un pas: „Madadi, Madadi, ia
vezi tu la SRI“.
Trecem peste faptul c` pe
vremuri Carpa]i Motor (director
Lauren]iu Badea) reprezenta
firma Subaru în România, dar
sper`m s` nu treac` peste aceast` informa]ie organele în drept.

Existã
o explicaþie
Peste ceea ce nu putem
trece îns` sunt detaliile tehnice,
cerute de MAI pentru achizi]ionarea autospecialelor de patrulare, detalii din care rezult` c`
Subaru nu poate câ[tiga licita]ia
f`r` o interven]ie divin` sau
(mai [tii!) de alt` natur`.
Astfel, Subaru nu este
omologat ca autoturism stil
Jeep în România, ci doar ca
SUV (vehicul sport utilitar). În
plus, în oferta Honda era inclus
în pre] sistemul de rampe, iluminare, avertizare, în timp ce
Subaru ofer` autoturismele de
29.600 de euro f`r` aceste utilit`]i strict necesare unor ac]iuni
ale jandarmeriei.
Luptele între firme poate
nu sunt treaba serviciilor de informa]ii române[ti. Atunci
când este vorba de banul public, de siguran]a îndeplinirii
unor misiuni poli]iene[ti (pentru a[a ceva se achizi]ioneaz`
autospecialele) presupunem c`
trebuie s` existe o anumit` stare
de veghe. Nu de alta, dar am
v`zut la unii ofi]eri superiori
din MAI ni[te autoturisme de
ultimul tip, care m` fac, în
prostia mea, s` m` gândesc c`
domniile lor ori au câ[tigat la
Loto, ori iau [pag`.

Un contract câ[tigat [i nefinalizat

GEORGE DORA

Anexa 1
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Semnele de întrebare ale
Sirieni, agen]i secre]i [i
oameni de afaceri suspec]i
\n anturajul ex-pre[edintelui
Dacia Felix

Fredy Robinson

O regul` nescris` a jafurilor din principalele b`nci din
România este prezen]a în anturajul celor din staful institu]iilor
financiare a unor persoane provenind din serviciile secrete.
Cazul B`ncii Interna]ionale a Religiilor, condus` de un
fost ofi]er de informa]ii externe, Ion Popescu, unde creditele
s-au „rostogolit“ dintr-un cont
în altul, pân`, când li s-a pierdut urma, este departe de a fi
singular.
Marile scandaluri financiar-bancare din perioada
1994-2000 au debutat cu afacerea Caritas [i au sfâr[it cu
pr`bu[irea FNI, între aceste
dou` evenimente situându-se
falimentele CreditBank, Bank
Coop, Albina, Banca TurcoRomân`, Banca Popular`, Dacia Felix etc.

O reþetã „de succes“

Sever Mure[an

Aproape în toate cazurile
se poate decripta o re]et` comun`. Un fond de investi]ii, o banc`, un joc piramidal se lansa cu
o publicitate agresiv`, urma o
perioad` de înflorire a afacerii
prin atragerea de depun`tori,
urma o campanie de pres` negativ`, succedat` în mod firesc
de retrageri masive de capital,

dup` care urma falimentul. În
aceast` perioad` grupuri interesate, fie din interior, fie legate
de conducerea b`ncilor prin
diferite combina]ii financiare,
devaliazau pur [i simplu conturile, iar banii ajungeau în conturi din str`inate niciodat`
depistate.
Urmau procedurile de supraveghere [i lichidare judiciar`, în timpul c`rora disp`reau [i sumele aflate înc` în
conturile sensibil diminuate ale
b`ncilor.
Firesc, urma un [ir de
procese, unde nu de pu]ine ori
cei care devalizaser` b`ncile
se prezentau în calitate de
acuzatori.
Este semnificativ cazul
B`ncii Dacia Felix, unde împotriva ac]ionarului principal Sever Mure[an s-a depus un denun], chiar de c`tre cei care devalizaser` banca.

Patriciu ºi
„Dacia Felix“
Este interesant un aspect
legat de falimentele bancare.
Marii creditori fa]` de b`ncile
în aceast` situa]ie în general nu
[i-au mai acoperit datoriile. În
cazul B`ncii Dacia Felix, unul
dintre principalii datornici, Di-
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Mossadului cu privire la
Fredy Robinson
nu Patriciu, ac]ionar principal
la Rompetrol [i membru marcant al PNL, cel pu]in pân` în
2001, nu achitase creditul de 1
milion de dolari, ob]inut pentru
firmele sale de construc]ii.
La aceast` banc` mai
avem o ciud`]enie. Avocatul lui
Sever Mure[an, Dancu, îl tr`deaz` pe acesta în favoarea grupului Robinson, care a preluat
banca, propunând ini]ial s` recupereze o parte din sumele de
bani care s-ar fi aflat în diferite
conturi din str`inate. Fost
judec`tor în Constan]a, Dancu
ajunge [i avocatul lui Dinu Patriciu [i al ziarului „Ziua“, participând [i în continuare la anumite jocuri, care ridic` semne
de întrebare.

Legãturi cel puþin
interesante
Preluarea B`ncii Dacia Felix de grupul reprezentat de

omul de afaceri israelian Fredy
Robinson s-a f`cut aparent la
lumina zilei. Rela]iile lui Robinson ridic` îns` serioase semne
de întrebare. Proprietar al
Cazinoului Casa Vernescu (f`r`
a face nici o aluzie, cazinourile
sunt locurile unde se spal` de
obicei banii negri), simpaticul
Fredy este semnalat [i în leg`tur` cu Dumitru Nicolae, patronul complexului „NIRO“. În
spatele lui Fredy Robinson este
Ygal Zilka, care a fugit din Israel [i care s-a refugiat la Londra. O alt` rela]ie a lui Fredy
Robinson a fost ex-ambasadorul Israelului în România,
Sandu Mazor. Acesta s-a implicat efectiv în afacerile lui Robinson, mergând pân` la a declara c` dup` terminarea misiunii diplomatice se va întoarce în
România în calitate de director
la una dintre firmele Robinson,
ceea ce este interzis de legea din

Israel. În ceea ce prive[te prietenia lui Robinson cu Dumitru
Nicolae, partenerul complexului en-gros „NIRO“, fostul
tovar`[ de afaceri al lui Nicu
Ghear`, poate nu am avea nimic
de comentat, dac` nu ar circula
zvonuri privind evaziunile fiscale [i sp`l`rile de bani care se
practic` în astfel de afaceri.

Israelui este Siria [i c` acest
stat are un serviciu de informa]ii calificat, prezent în România în special în rândul oamenilor de afaceri arabi? Principala consilier` a lui Robinson, enigmatica agent` secret`
– a[a zice ea – Elena Timofte
a fost c`s`torit` cu un sirian –
El Rahin – al c`rui nume înc`

îl poart`, cel pu]in a[a demonstreaz` unul dintre pa[apoartele pe care îl folose[te. Spunem unul dintre pa[apoarte,
deoarece, atunci când a fost în
Israel, Elena a folosit pa[aportul românesc cu numele Timofte. Doamnei respective îi
place s` se prezinte [i Chiuzbaian, sus]inând c` este c`s`-

torit` cu fostul ministru al Justi]iei. Cam mult` lume ciudat`
în jurul lui Fredy Robinson,
pentru a nu ne ridica serioase
semne de întrebare.
Noi ca noi, dar ce fel de
semne de întrebare o avea
Mossadul cu privire la Fredy
Robinson?
George Dora

Agent secret cu fustã
Sandu Mazor

Se [tie c` Banca Dacia Felix, prin Sucursala din Comu-na
Voluntari, a fost implicat` într-o
opera]iune de sp`lare de bani în
favoarea unor oameni de afaceri
din Siria. Poate o simpl` coinciden]`, dar sucursala B`ncii
Dacia Felix din Voluntari este
amplasat` în fostul sediu al
firmei „NIRO“, iar la complexul en-gros, al`turi de chinezi,
principalii chiria[i sunt sirieni.
S` nu [tie Fredy Robinson c` principalul adversar al

Foto: Omni Press & Design
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ªpagã de milioane de euro pentru
Nãstase ºi Geoanã
La \naintare, Doamnele Dana [i Mihaela
Punem la dispozi]ia autorit`]ilor un indiciu despre prezumtiva mituire a unor capi ai
PSD. Redac]ia noastr` se afl`
\n posesia unui document care
prezint` o coresponden]` \ntre
doi ziari[ti. Expeditorul, reputatul jurnalist Horia Tabacu,
furnizeaz` prin e-mail am`nunte deosebit de interesante despre Marius Stoian, coordonatorul proiectului Dracula Park.
Mesajul relev` faptul c` Stoian
ar fi afirmat, \ntr-o discu]ie cu
expeditorul, la care au asistat [i
alte persoane din anturaj, c` l-ar
fi mituit pe Adrian N`stase,
prin so]ia fostului premier, cu
400.000 de euro, \n contextul
dem`rarii [i dezvolt`rii Dracula
Park. Conform mesajului, Bogdan Enoiu, de la McCann Erikson, l-ar fi mituit, de asemenea,
pe Mircea Geoan` „cu un milion de dolari“, tot prin so]ia
acestuia, Mihaela, dar \n condi]ii neprecizate. Cristian Burci
[i Cornel Nisorescu apar [i ei
pe lista mitui]ilor. Citi]i textul
integral al mesajului, dar mai
ales motivele pentru care afirma]iile din coresponden]` sunt
plauzibile.

Misiva lui Horia
Tabacu
Iat` o tem` de lucru pentru
procurorii incoruptibili de la
Parchetul Na]ional Anticorup]ie. Unul dintre serviciile secrete române[ti ne-a pus la dispozi]ie copia unei coresponden]e
electronice care a avut loc la
18 martie 2004 pe portalul
„Yahoo.com“ \ntre doi ziari[ti,
Horia Tabacu [i C`t`lin Giosan, primul director al unor publica]ii din Bucure[ti, \ntre care
revista Star, iar al doilea – [ef al
PRO TV Chi[in`u. Misiva este
expediat` de Tabacu, probabil
la pu]in timp dup` ce ziaristul a
vizitat la biroul [i restaurantul
lui Marius Stoian, fost ziarist,
devenit apoi adjunct al lui Dan
Matei Agathon, iar ulterior artizan al controversatului proiect
[i e[ec r`sunator „Dracula
Park“.
Tabacu explic` am`nun]it
con]inutul discu]iei cu Stoian,
la care se pare c` a luat parte,
conform coresponden]ei, cu
Ioan Radu Budeanu, [i el ziarist, pe atunci la revista „Star“,
devenit ulterior proprietar al bilunarului „Ciao!“ [i director al
cotidianului „Averea“. Horia
Tabacu sus]ine c` Marius Stoian i-a spus c` \n urm` cu câ]iva
ani Bogdan Enoiu, pre[edintele
companiei de publicitate Mc

Cann Erikson, l-ar fi mituit pe
Mircea Geoan`, prin so]ia acestuia, Mihaela, cu un milion de
dolari. „Le-a dat comisionul \n
avans, pentru a cere ajutor“, reproduce Tabacu, pentru destinatar, explica]iile lui Stoian.
Ziaristul mai spune c` \nsu[i
Stoian i-ar fi trimis Danei (N`stase – n.n.) „o punga de plastic
cu 400.000 de euro \n toiul derul`rii Programului Dracula“.
Tabacu continu` \n[iruirea numelor: „la Cristi Burci cu
500.000 de euro [i la Nistorescu cu 40.000 de euro…“
Horia Tabacu \i descrie
apoi lui C`t`lin Giosan, sumar,
locuin]a lui Stoian [i restaurantul acestuia. De asemenea, explic` faptul c` omul lui Agathon inten]ioneaz` s`-[i extind`
localul pe un teren achizi]ionat
\n acea perioad`. Urmeaz` o
enumerare a ma[inilor familiei
Stoian, precum [i câteva cuvinte despre telefoanele pe care
aceasta le folose[te.

Realitatea
|n continuare, iat` motivele
pentru care tot ceea ce \i transmite Horia Tabacu colegului s`u
din Moldova este plauzibil.
Ne referim \ntâi la faptul
c` Dana N`stase ar fi preluat
„punga cu 400.000 de euro \n
timpul derul`rii Programului
Dracula“. Ne amintim cu to]ii
c` cel care a declan[at semi-isteria subscrip]iei publice la
Dracula Park a fost Adrian
N`stase, el \nsu[i subscriind la
proiectul falimentar suma de
100 de milioane de lei. Asta a
\nsemnat practic startul subscrip]iei publice, dar [i un
lobby acerb f`cut de premierul

de atunci. Acest demers a fost
f`cut din propria ini]iativ` a lui
N`stase, sau fostul prim-ministru a fost „stimulat“ de c`tre
ini]iatorii proiectului? Dup`
cum [tim, proiectul Dracula a
fost un e[ec, iar de banii subscri[i de c`tre popula]ie nu se
mai [tie absolut nimic.
Nu cunoa[tem care este
motivul pentru care Mircea
Geoan` sau un membru al familiei sale ar fi putut fi mituit
de c`tre Bogdan Enoiu, patronul agen]iei de publicitate Mc
Cann Erikson. Dac` ceea ce
Stoian i-a spus lui Tabacu este
adev`rat, atunci este vorba,
probabil, despre facilitarea
unor contracte de publicitate \ntre agen]ie [i statul român sau
despre intermedierea unor contracte \n Statele Unite ale Americii, \n perioada \n care Geoan`
era ambasador. {i, de ce nu,
poate chiar despre un lobby extern pentru acela[i proiect
Dracula...
Biroul lui Marius Stoian
s-a aflat, \ntr-adevar, la etajul
[ase al cl`dirii Rotary, [i nu
„Rottary“, a[a cum scrie Horia
Tabacu, dar numai o scurt` perioad`, atunci când Stoian era
pre[edinte al Consiliului de Administra]ie al societ`]ii care edita cotidianul „{tirea Zilei“. |n
exact aceea[i perioad`, Stoian
pl`nuia \ntr-adev`r s` extind`
restaurantul „Kaiser Franz
Josef“, aflat \n strada Delea Veche, cump`rând \n acest scop
un teren al`turat cl`dirii \n care
func]iona localul. Restaurantul
a [i fost extins de altfel, pe terenul respectiv fiind construit` o
teras`. Ulterior, Stoian [i asocia]ii s`i au \nchiriat restauran-

tul unei societ`]i comerciale.
Acum, \n loca]ia respectiv`
func]ioneaz` „Trattoria – Il
Calcio“, restaurant care face
parte din lan]ul cu acela[i nume
controlat de Gino Iorgulescu.
Un alt criteriu care face ca afirma]iile lui Horia Tabacu s` fie
credibile este faptul c` familia
Stoian folosea, \ntr-adev`r, un
Nissan Maxima [i un Volkswagen Passat. Nissanul a fost \ntre
timp scos la vânzare.
Citi]i \n continuare con]inutul transcris al coresponden]ei dintre Horia Tabacu [i C`t`lin Giosan. De asemenea, v`
prezentam \n facsimil documentul \n original, a[a cum a
fost remis redac]iei noastre.

„Data: Joi, 18 mar. 2004,
08:50:49 + 1000 (CET)
Expeditor: Tabacu Horia –
horiatabacu@yahoo.fr
Destinatar: catalin@dnt.md
„Biroul lui Stoian se afl` la
etajul [ase, \n cl`direa unui
trust de construc]ii, care se nume[te Rottary, dup` numele
proprietarului, Rotaru. Biroul
se g`se[te \ntr-un apartament
de trei camere, mobilat modern. Are [i secretar`. Când am
sosit, el studia o statistic` privind banii primi]i de diverse
ziare [i reviste de la diferite firme, dar \n general de la stat.
Am \n]epenit. Eu [i cu Bu-

deanu ne g`sim la... sfâr[itul
anilor 1800. Nici m`car nu am
intrat \n anii 1900. Nu am realizat nimic, nici nu am \n]eles
nimic. V`zând nedumerirea
mea el mi-a dat ni[te explica]ii.
Mi-a spus cum, de exemplu,
Bogdan Enoiu, firma Erikson...
s-a dus la familia Geoan` (la
Mihaela) cu un milion de
dolari, cu ani \n urm`. Le-a dat
comisionul \n avans, pentru a
cere ajutor. {i Stoian (el zice c`
un om de-al lui) s-a dus la Dana
cu o pung` de plastic cu
400.000 de euro, reprezentând
doar o aten]ie, \n toiul derul`rii
«Programului Dracula»
{i la Cristi Burci cu
500.000 de euro [i la Nistorescu cu 400.000 de euro...
«De la birou am plecat la
el la restaurant, s` mânc`m [i s`
\mi arate ce planuri are acolo.
Locuie[te pe dou` etaje dintr-o
vil`. |n imediata ei apropiere,
chiar al`turi, am putea spune are
un restaurant mare [i bine amenajat. Scopul vizitei mele era s`
v`d noul teren (cam 1.000 mp)
recent cump`rat, unde vrea s`
extind` restaurantul. |n acest
scop la mas` a participat [i un
architect. Restaurantul neextins
este sufocat de obiecte de art` [i
tablouri, toate, de bun gust. Din
discu]ii am \n]eles c`, \n curând, voi fi invitat de Na[a
Mic` la vila de la Br`ne[ti.
Stoian are [i el un b`ie]el de
vârst` apropiat` cu Na[a Mic`.
La vedere, familia Stoian are
un Nissan Maximma [i un
Passat. Cei doi so]i umbl` cu
multe telefoane scumpe. Ea are
40 kg, el avea ieri 142 kg.»“
Flaviu Bereny
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Crima organizatã (VIII)
Organiza]ii mexicane de trafic de droguri
Dintre grupurile principale de trafican]i de droguri din SUA, despre trafican]ii
mexicani se cunoa[te cel mai pu]in. Mexicanii au un mod propriu de lucru fiind
foarte pruden]i în opera]iunile de trafic de droguri, începând chiar cu producerea
acestor substan]e. Ei obi[nuiesc, pentru a nu putea fi u[or repera]i, sq schimbe
personalul care lucreazq la producerea drogurilor dintr-o parte în alta.
De asemenea laboratoarele de producere a drogurilor sunt mutate frecvent în
alte loca]ii creând mari probleme autoritq]ilor în depistarea lor. Majoritatea
participan]ilor implica]i în opera]iuni de trafic de droguri nu au nici cea mai vagq
idee pentru cine lucreazq, neîntâlnindu-[i superiorii în mod direct.

interna]ionale Practer&Gamble, Eastman Kodak [i Coca
Cola împreun`.
S` urm`re[ti drumul drogurilor spre surs` este aproape
imposibil, [efii mexicani ai trafican]ilor de droguri nu sunt în
contact cu nici un fel de opera]iune de trafic.
Majoritatea acestor organiza]ii lucreaz` cu propria familie care se ocup` zi de zi de
realizarea afacerilor. Infiltrarea
în aceste organiza]ii este o sarcin` imposibil` încât orice persoan` din afar` este privit` cu
suspiciune. Aceste familii întotdeauna au averi foarte mari,
având influen]e deosebite asupra oficialit`]ilor, armatei, poli]iei.

Traficanþi-eroi
Multe dintre aceste familii
sunt foarte apreciate de comunitatea din care fac parte întrucât din banii câ[tiga]i ilicit, din
trafic de droguri, construiesc
[coli, spitale, instaleaz` conducte de ap` [i electrific` zonele rurale din împrejurimi, asigurându-[i protec]ia popula]iei
în caz de nevoie. Mul]i dintre
cet`]enii din localit`]ile invecinate [i chiar din ora[ul lor îi
consider` pe ace[ti trafican]i de
droguri ca pe ni[te eroi.
Re]eaua mexican` de trafic de droguri se afl` pe locul al
treilea în SUA cu un venit de 45

de miliarde de dolari anual. În
asta rezid` [i pericolul deosebit
pe care ace[tia îl reprezint` în
confruntarea cu autorit`]ile.
Mexicul produce 70% din
marihuana [i o treime din heroina care este exportat` ilegal`
în Statele Unite. Mexicul constituie în acela[i timp o ]ar` de
tranzit pentru traficul de cocain` în SUA venit din Columbia.
Sunt date din care rezult`
c` afacerile cu droguri aduc trafican]ilor mexicani (la un loc
vânzarea de heroin`, cocain`,
marihuana etc.) un profit de 45
de miliarde de dolari, mai mult
decât afacerile companiilor

Heroina
Din punct de vedere istoric, Mexicul nu a cultivat întotdeauna s`mân]a de mac.
Muncitorii chinezi au introdus
pentru prima oar` macul în
1920 pe care l-au cultivat în vederea ob]inerii de opium pentru
fumat. Cultivarea masiv` a macului îns` a început în Mexic în
cursul celui de-al doilea r`zboi
mondial [i a fost sus]inut` financiar de gangsterii americani
care s-au temut c` opera]iunile
de trafic de droguri vor fi oprite
din cauza r`zboiului.
La începutul anilor ’70,
Mexicul a fost exportator major

de heroin` în SUA. În 1973
Mexicul produce 2% din produc]ia de opium din întreaga lume [i ofer` aproximativ o treime din consumul de opium ilicit din SUA. Cea mai mare pia]` de heroin` din Mexic este în
mod tradi]ional în Sud-Vestul
SUA, reprezentând circa 8090%, iar în partea de vest cam
50% din pia]a american`.
Între septembrie [i aprilie
aproximativ 90% din recolta de
mac mexican` este ridicat`. Se
realizeaz` dou` recolte care
sunt coapte în noiembrie [i
martie.
La strângerea recoltei de
mac sunt folosi]i ]`rani în general care nu au habar a cui este
recolta [i cine-i pl`te[te. Important pentru ei este faptul c`
muncesc undeva de unde sunt
pl`ti]i. Supravegherea [i interogarea ]`ranilor duce foarte rar la
descoperirea altor membrii ai
cercului de trafican]i.
În Mexic sunt produse ambele tipuri de heroin` (maro [i
neagr`).
Cel mai mare procent de
heroin` care se produce acum în
Mexic este de varietate negru
catran, opus` heroinei pudr`
maro, care era obi[nuit` cu ani
în urm`. Mexicul nu produce
heroin` alb`. Transformarea gumei de opium în heroin` neagr`
catran este convenabil` [i cere
un echipament mai simplu.
În 1990 un kilogram de
heroin` mexican` de 60-80
puritate se vindea cu 70.000130.000 de dolari SUA la nive-

lul en-gros al Statelor Unite.
Mai departe, un gram de heroin` cu o puritate de 40% se vindea la nivelul str`zii cu 150 de
dolari SUA pân` la 400 de
dolari SUA. Un kilogram de
heroin` neagr` catran de 2070% puritate se vinde la nivelul
str`zii în SUA de la 400.000 de
dolari pân` la 800.000 de dolari
SUA.

Risc maxim
Iat` în ce const` pericolul
major al traficului de droguri.
Pe de o parte trafican]ii se îmbog`]esc ilicit, ajungând s` de]in` averi imense, putând influen]a zona politicului, poli]iei, armatei [i alte structuri
ale statului. Pe de alt` parte,
cantit`]ile mari de droguri
aruncate pe pia]` sunt preluate
de tineri [i copii, consumate,
conducând la îmboln`virea
grav` a acestora uneori producându-le moartea prematur`.
De asemenea pe lâng` infrac]iunea de trafic [i consum de
droguri se comit [i alte infrac]iuni de natur` judiciar` – furturi, tâlh`rii, omoruri în scopul
ob]inerii banilor necesari cump`r`rii dozei zilnice, care cre[te o dat` cu dependen]a de
aceste substan]e.
De aceea se impun m`suri
energice [i în flux continuu din
partea autorit`]ilor abilitate în
lupta contra drogurilor pentru
cunoa[terea cât mai bine a fenomenului [i stoparea evolu]iei
lui pe cât posibil.
Ioan Cre]u
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XXIV)
– Biografia realq (continuare) –
Au fost într-adev`r o sear`
[i o noapte de neuitat. Pentru
to]i, nu doar pentru mine.
Pentru mine a r`mas ca o
stea nemuritoare, prins` undeva în universul adolescen]ei, pe
care s`-l lumineze permanent
ori de câte ori l-a[ fi privit, dar
f`r` s`-l mai pot atinge vreodat`. Ca o poveste frumoas`
din cartea de pove[ti a tinere]ii
noastre ascuns` în biblioteca

min]ii [i inimii. C`tre diminea]` ne-am strâns to]i [i am f`cut
fotografii, pe grupuri [i grupule]e, cu profesorii sau individual. A toastat apoi fiecare,
cum s-a priceput, apoi am
schimbat adrese [i numere de
telefon. Erau ultimele clipe pe
care le mai petreceam împreun` din acea perioad`.
De comun acord, a r`mas
ca dup` examenul la facultate

s` ne sun`m [i s` stabilim o
sear` în care s` mai petrecem o
dat` la aceea[i gr`din` de var`
unde f`cusem agapa. Ne-am
luat adio [i am plecat, fiecare
c`tre casa lui. L-am luat pe Silviu [i ne-am îndreptat c`tre
gar`. Afar` începuse s` plou`.
Se auzi un tunet puternic apoi
cerul fu br`zdat de un fulger,
care nu m` speria niciodat`, dar
m` deconecta.

care trebuia s` o dep`[esc, dup`
care puteam s`-mi acord o pauz` suficient de mare pân` în
toamn`.
Visam la viitor, dar priveam pe fereastr`, de[i nimic
din peisajul prin care treceam
nu-mi re]inea aten]ia. Gândurile mi-au fost întrerupte îns` în
clipa în care Silviu m-a anun]at
c` ajunsesem la Ple[coi. Am
ajuns acas` [i m-am culcat ime-

Gândurile mi-au fost întrerupte
însq în clipa în care Silviu m-a anun]at
cq ajunsesem la Ple[coi. Am ajuns acasq [i
m-am culcat imediat
Întotdeauna mi-au pl`cut
ploile înso]ite de tunete [i fulgere ie[ite din comun, care luminau cerul, transformându-l
într-un spectacol natural de invidiat pentru orice fotograf.
Dup` câteva minute începu s`
plou` toren]ial, pic`turile de
ploaie inundând atmosfera [i
purificând-o. Am ajuns cu Silviu la gar`, iar dup` o jum`tate
de or` am prins trenul spre
Ple[coi. Amândoi eram obosi]i,
dar [i ferici]i. M-am a[ezat la
fereastr` [i-mi f`ceam deja planuri de viitor. Trebuia s` m`
pun din nou cu burta pe carte.
Facultatea nu era o glum`.
Nu-mi cuno[team concuren]ii
[i nici num`rul lor, a[a c` examenul era o nou` încercare pe

diat. M-am trezit c`tre sear`,
târziu, am mâncat, apoi mi-am
scos toate c`r]ile [i noti]ele pe
care urma s` le reiau pentru
examen.
A urmat o perioad` foarte
înc`rcat` [i obositoare. Înv`]am în fiecare zi pân` noaptea
târziu, uneori pân` diminea]a.
Îmi f`ceam tot felul de scheme, grafice [i noti]e, pe culori,
pe categorii de probleme, la
matematic` [i fizic`. Pe perioada celor patru ani de liceu
mi le însu[eam foarte bine, dar
acum ele trebuiau dezvoltate.
Examenul la Electronic` nu
sem`na cu tezele sau alte lucr`ri date la ore.
În cele aproape trei s`pt`mâni de înv`]at am reu[it s`

trec de câteva ori prin toat` materia [i conspectele pe care mi
le f`cusem. Le visam pe toate.
Eram sigur pe mine, iar dac`
mi-ar fi picat oricare din subiectele citite [i memorate a[ fi
intrat sigur. Nu m` interesa cu
ce medie [i pe ce loc, ci doar s`
intru. Media la intrare nu interesa pe nimeni. Dac` intram
îns`, te puteai considera student, apoi vedeai ce faci pe parcurs. Alt` via]`, alt program,
alte cuno[tin]e [i prieteni, alt
mediu, dar [i alt` vârst`. Mi-am
luat o pauz` de o zi [i l-am
c`utat pe Silviu. El înv`]a pentru agronomie. P`rin]ii doreau
s`-l fac` inginer agronom [i
s`-l aduc` pe undeva prin zona
din jurul Buz`ului. Era singur
la p`rin]i [i trebuia s` fie
aproape de cas`. Am plecat
Ne-am mai întâlnit
cu câ]iva profesori de-ai
no[tri, ne-am salutat
[i pupat, am mai fqcut
câte un schimb
de informa]ii despre
admiterea la facultate,
apoi am plecat
spre Florin
amândoi la Buz`u, de diminea]`. Ne-am dus direct la liceu
[i ne-am scos diplomele, anexele [i toate celelalte acte care
ne trebuiau pentru înscrierea la

facultate. Ne-am mai întâlnit cu
câ]iva profesori de-ai no[tri,
ne-am salutat [i pupat, am mai
f`cut câte un schimb de informa]ii despre admiterea la facultate, apoi am plecat spre Florin.
Înv`]a pentru facultatea de mecanic`. L-am întrerupt pu]in [i
am stabilit ziua în care urma
s` plec`m la Bucure[ti s` ne
înscriem. Florin avea un unchi
în Bucure[ti, la care venea foarte des în vacan]e. Cuno[tea
foarte bine ora[ul [i ne putea fi
[i nou` un ghid excelent. În
Bucure[ti fusesem de câteva ori
în excursiile organizate în timpul liceului, dar nu p`r`sisem
niciodat` grupul cu care plecam [i cu care m` deplasam
doar cu ma[ina.
Florin [tia bine bulevardele, parcurile, institu]iile [i
orice alte obiective turistice sau
de distrac]ie. Am stabilit s` plec`m peste câteva zile [i s` înnopt`m la unchiul s`u. Am mai
f`cut câteva comentarii despre
ceilal]i colegi de-ai no[tri, apoi
am plecat cu Silviu acas`. I-am
f`cut o vizit` unchiului Valeric`. Auzise de la ai mei c` urma
s` plec s` dau la electronic` [i
dorea s`-mi vorbeasc`. Unchiul
Valeric` era un b`rbat zdrav`n,
înalt, cu p`rul pu]in albit [i
foarte s`n`tos. Rar se întâmpla
s`-l mai p`c`leasc`, pentru câteva zile, vreo r`ceal`. În rest,
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se bucura de o s`n`tate de invidiat. M`tu[a Ana era îns` ceva
mai firav`, dar se sim]ea bine.
Moartea lui Marcel în urm` cu
patru ani o marcase ceva mai
evident [i înc` mai suferea în
sufletul ei f`r` a l`sa îns` vreun
semn care s` o tr`deze.

trebuie s` ar`]i altfel. La lupt`
î]i trebuie [i armur`, nu doar
arme. Armele sunt ale tale, tu ]i
le alegi! Armura ]i-o dau eu!
Folose[te-o în ocaziile pe care
le vei decide tu! Când va veni
timpul, dac` m` ajut` cel de
sus, te voi ajuta s`-]i cumperi [i

O luptq ca aceea la care urma sq particip
merita eforturi suplimentare iar el era de acord
cu mine. Mama se cam vqita,
dar to]i mq în]elegeau
Unchiul Valeric` a preg`tit
repede o tigaie din cârn`ciorii
lui vesti]i [i a scos o sticl` cu
vin ro[u din pivni]`. La usturimea cârn`ciorilor f`cu]i de el
nu rezistai f`r` ceva lichid pe
mas`. Am mâncat câ]iva, cu o
m`m`ligu]` r`scoapt` f`cut` de
m`tu[a Ana, apoi am golit repede un [pri] din ultimele sticle
pe care le mai avea din anul anterior. Când mi-a mai trecut usturimea, am început s`-i povestesc ultimele nout`]i legate de
preg`tirea pentru facultate. Unchiul Valeric` era deja informat
de maic`-mea de eforturile
mele cu înv`]atul [i de plecarea
la înscriere. M-a felicitat, dar
era cam sup`rat c` m` cam neglijasem cu mesele [i orele de
somn. În final mi-a dat dreptate. O lupt` ca aceea la care urma s` particip merita eforturi
suplimentare iar el era de acord
cu mine. Mama se cam v`ita,
dar to]i m` în]elegeau. În ultimele luni unchiului îi merseser` bine afacerile [i nu uitase
nici de mine. A intrat în cas`, a
umblat la comoara lui ascuns`,
apoi s-a întors cu un plic [i mi
l-a întins.
– Ia-l pentru cheltuieli pe
la ora[! Ai aici [i pentru un costum nou. La examen vei întâlni
b`ie]i [i fete din Bucure[ti [i
Destinul a decis
sq fii biruitor de douq
ori. O datq pentru tine,
o datq pentru
vqrul tqu. Trebuie sq joci
în a[a fel încât
sq învingi de douq ori!
E[ti fqcut pentru
un rol dublu! Iar
victoria va fi dublq

calul! Pân` acum ai fost cuminte [i mi-ai pl`cut. {tiu c` ai t`i
nu au suficient iar tu e[ti în continuare copilul meu [i trebuie s`
am grij` de tine. Du-te la Bucure[ti [i intr`! Pentru cât ai tras,
pân` acum, meri]i! S`-]i ajute
Dumnezeu!
Cuvintele unchiului Valeric` mi-au mers la inim`.
Într-adev`r, m` iubea [i avea
grij` de mine ca de Marcel, copilul lui, veri[orul meu care
murise în urm` cu patru ani în
ziua în care terminasem [coala
general`. Prin mine, unchiul
Valeric` [i m`tu[a Ana tr`iau
lâng` Marcel, îl vedeau [i îl
sim]eau pe el cum înfrunt` via]a, cum se lupt` cu greut`]ile [i
perioadele vârstei. Gestul lui
m-a cople[it a[a cum se întâmplase de atâtea ori pe parcursul
liceului. Sim]eam inima cum
îmi bate puternic [i auzeam cuvintele subcon[tientului care
]ipa în mine, poruncitor: N-ai
voie s` ratezi lupta! Înva]` ca s`
reu[e[ti! Marcel ar fi f`cut la
fel. Nu po]i s` distrugi un vis!
Destinul a decis s` fii biruitor
de dou` ori. O dat` pentru tine,
o dat` pentru v`rul t`u. Trebuie
s` joci în a[a fel încât s` învingi de dou` ori! E[ti f`cut
pentru un rol dublu! Iar victoria
va fi dubl`. În glasul unchiului
Valeric` se sim]ea o u[urare,
dar [i o încredere imens` în mine.
Sim]eam c` face totul pentru
Marcel, dar nu i-am amintit numele. Momentul era prea tensionat [i nu era cazul s-o fac,
de[i amândoi gândeam la fel [i
ne în]elegeam doar din priviri.
Era ca o oglind` tainic` [i fermecat` în care priveam amândoi, dar fiecare îl vedea pe Mar-

Mq fqcuse atât de curios, încât deja dupq
intrarea în Colentina începusem sq memorez nu doar
strqzile pe care le parcurgeam, dar [i clqdirile,
parcurile, trecerile de pietoni, intersec]iile [i tot ce
întâlneam în cale
cel care ar fi vrut s` ne vorbeasc`
[i s` mearg` cu mine la examen.
Vizita la unchiul Valeric`
m-a trezit din amor]eala [i
pauza pe care o f`cusem în urm` cu dou` zile, impunându-mi
parc` o clauz` de încredere în
propriul meu destin: N-ai voie
s` ratezi! N-ai voie s` pierzi!
Începând de azi, vei r`spunde
de dou` ori în fa]a mea!
Am luat plicul, i-am s`rutat pe unchiul Valeric` [i pe m`tu[a Ana [i am plecat acas`.
M-am apucat din nou de înv`]at. În câteva ore am trecut
prin toate materialele preg`tite.
Sim]eam c` am dobândit o putere mai mare de concentrare [i
de asimilare a tot ce-mi trecea
prin fa]a ochilor. Instinctul m`
avertiza c` pot. Destinul îmi rezervase deja victoria. Nu mai
eram singur. Eram doi.
Peste dou` zile am plecat
cu Silviu [i Florin la Bucure[ti.
Ora[ul ne-a întâmpinat zgomotos, plin de via]`, dar [i de
nout`]i.
Am plecat cu tat`l lui Florin, care avea un Renault 10

Major, destul de bun pentru kilometri parcu[i. Domnul Andreescu conducea foarte bine,
calm [i b`trâne[te. {i el cuno[tea extraordinar de bine ora[ul,
c`ci aici se n`scuse. Pe drum ne
povestise vrute [i nevrute depre
copil`ria lui, despre via]a de liceu [i n`zbâtiile din timpul facult`]ii [i despre metropola din

care el plecase când se c`s`torise [i pe care acum noi încercam s` o cucerim. M` f`cuse
atât de curios, încât deja dup`
intrarea în Colentina începusem s` memorez nu doar str`zile pe care le parcurgeam, dar
[i cl`dirile, parcurile, trecerile
de pietoni, intersec]iile [i tot ce
întâlneam în cale.
Înscrierea la facultate a
durat pu]in.
Domnul Andreescu ne-a
plimbat repede pe culoarele
Politehnicii, apoi ne-am dus
la Agronomie, pentru Silviu.

Mai f`cusem un pas c`tre
poarta destinului, care acum
m` privea doar ca pe un spectator anonim, ca pe un încep`tor care se angajase s`-i
respecte necondi]ionat clauza
stabilit`.
Zarurile sale fuseser`
aruncate, învârtindu-se zgomotos pe scena vie]ii noi pe care
mi-o preg`tea [i pe care urma
s` o încep foarte curând. Oare
la ce num`r inten]iona s` mi le
opreasc`?! (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...

cum stQm cu
consumul?

Nimic cu taxe poºtale
Televiziunea este, totu[i, o
inven]ie magistral`. Iat` ce
hran` ofer` un anume canal, v`
spun imediat care, ochilor [i
sufletului ostenit dup` o zi
grea:

– Vai, drag`, [i zici c` azi
ai mâncat numai pe[te?
– Da, dar aten]ie doamnelor [i domnilor (care doamne
[i domni? Presupun c` vorbea
numai cu mine, c`ci nu v`d

cum s-ar mai fi uitat altcineva
la ora unu noaptea la canalul de
teleshop sau teleshopping, numit cu inspira]ie chiar „Teleshop“ sau „Teleshopping“),
pe[tele trebuie s` fie f`cut numai pe gr`tar, ca s` nu te îngra[i.
– Avem aici ni[te boluri de
salat`. Tu m`nânci salat`? Eu
fac o salat` de fructe foarte bun`, numai c` nu o m`nânc. Numai un milion de lei bolurile de
salat`. Sunt din inox (nota mea:
în pia]` sunt mult mai ieftine).
Plus taxe po[tale, care vor fi
afi[ate pe ecran (nota mea doi:
[i nici m`car nu pl`te[ti taxe
po[tale). V` rog s` afi[a]i taxele
pe ecran, în timp ce Cristina ne
poveste[te cum s` ar`t`m la fel
de bine ca ea.
– Da, doamnelor [i domnilor (chicotit de pl`cere datorat complimentului moderatoarei), a[a ca mine... A doua zi
m`nânci numai brânz`.
– Te întrerup ca s` ar`t`m
telespectatorilor no[tri (nota
mea trei: iar plurarul `sta enervant!) urm`torul nostru set, un
serviciu de mas` de cristal,
pentru ocazii, ideal pentru un

cadou de Cr`ciun. Deci a]i auzit, trebuie s` mânca]i numai
brânz`...
{i tot a[a. M`rturisesc c`
m-am uitat fascinat` timp de o
or`, în care mi s-au perindat
prin fa]` seturi unicat de boluri,
linguri, oale [i ulcele, toate la
pre]uri incredibile, superofert`
[i mai ales suprapre]. Uitasem
c` exist` pe lume ceva numit
teleshopping, mai ales c` n-am
auzit niciodat` pe cineva care
s` fi cump`rat ceva de la televizor. Dar mi-a[ dori s` cunosc
un astfel de cineva. Eventual un
client fidel. Vreau s` [tiu totul
despre el, dac` exist`. Cine e,
ce cump`r` [i mai ales de ce
cump`r` a[a cum cump`r`. A[
vrea s` cunosc [i un telespectator fidel, care doar se uit`, f`r`
s` cumpere. {i pe el a[ avea
multe s`-l întreb.
Felicit`ri canalului respectiv. A dat un chip termenului
abstract de „nimic“. Ceea ce e
util, dac` s`, zicem, vrei s`
explici cuvântul unui copil sub
patru ani. Alt` utilitate nu-i
g`sesc, c` doar oalele mi le
cump`r din pia]`. F`r` taxe
po[tale.

De fiecare datq când încep sq se apropie sqrbqtorile,
toatq lumea analizeazq consumul la români – ba
vqicqrindu-se pe motiv cq uite cum ne-a invadat
consumismul qsta, ba vqicqrindu-se cq ar fi bine sq
ne invadeze, dar suntem cam sqraci pentru asta.
Am ajuns sau nu obseda]i de consum, „ca afarq“?
Sq vedem ce spun tinerii.
ROBERT A. (25 ani, masterand). Nu cred c` se poate
spune asta, la nivel general.
Într-adev`r, dac` mergi prin
centrul Bucure[tiului sau prin
super sau hipermarketuri dup`
ora [ase seara, ]i se pare c`
ora[ul a fost luat cu asalt de
m`rfuri, vânz`tori [i consumatori, c` toat` lumea cump`r` ce nimere[te [i c` e o veselie general`, o înghesuial` [i
ni[te cozi la fel ca afar`... Pe
de alt` parte, dac` ie[i un pic
din ora[ [i te duci în primul
s`tuc, vezi c` singurii consumatori mai de doamne ajut`

cu Ungaria. Asta discutam [i
la [coal` recent: exist` un grup
de oameni, din ce în ce mai
mare, normal, care într-adev`r
consum`. Dar majoritatea românilor cheltuiesc tot ce câ[tig` numai pe între]inere, s` zicem, deci nu mai au din ce s`
consume. O ]ar` în care puterea de cump`rare e a[a de mic`, cu greu s-ar putea numi o
]ar` de consumatori.

sunt cei de la cârciuma din sat.
A[a c`, ce pot s` zic, mai e
cale lung`.

supermagazinele astea. Eu
sunt o moderat` [i o nostalgic`. Îmi plac magazinele mici,
eventual de cartier, unde te cuno[ti cu toat` lumea [i cumperi atât cât î]i ajunge. Nu-mi
place ideea de a-mi crea nevoi, acolo unde nu exist`.

DORINA C. (28 ani, asistent
manager). Da, mi se pare c`
am ajuns [i noi s` fim ahtia]i
dup` consum. Cel pu]in din
punctul `sta de vedere se
poate spune c` suntem în rândul lumii. Numai dac` te ui]i
la num`rul de ma[ini luxoase
sau dac` intri într-un supermarket la ora când lumea iese
de la serviciu, n-ai cum s` negi
c` lumea cump`r` [i consum`
orice [i în orice cantit`]i. Nu
cred c` trebuie s` ne plângem.
SORIN B. (22 ani, student).
Nu [tiu, dar cred c` nu ne putem compara înc` nici m`car

ADINA I. (23 ani, student`).
Pe mine m` enerveaz` mania
asta a consumului cu orice
pre], a[a cum m` enerveaz`

CORNEL S. (29 ani, programator). Consumul în exces e o chestie de bun`stare,
a[a c` nu în]eleg de ce ne
plângem. E foarte normal ca
omul s` nu ia numai ce-i trebuie, ci [i ce-i place, ce-i face
cu ochiul. {i consumul `sta
trebuie educat, dar mai întâi
trebuie s` existe mijloacele
care s`-l fac` posibil. {i eu m`
bucur c` la noi exist`. Deci,
consuma]i, oameni buni!
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