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EDITORIAL
Bivolarii noºtri,
mai fraieri decât ai lor
daniel valeriu
Cazul Gregorian Bivolaru a reu[it sq ajungq din
nou pe primele pagini ale ziarelor, ca [i pe micul
ecran, \n deschiderea principalelor buletine de [tiri.
De astq datq, miza e mai mare decât oricând.
Numele lui guru a ajuns sq fie asociat cu [ansele de
integrare a României \n Uniunea Europeanq. Pare
incredibil, dar, ca de obicei, este al dracului de adevqrat. Trqim \n România doar, nu-i a[a? Problema
ar trebui pusq, \nsq, invers. Pornind de la \nceput [i
vqzând cum a fost posibil sq se ajungq \n acest
punct. Gregorian Bivolaru nu a fost inventat ieri
sau alaltqieri, ci reprezintq un subiect controversat
\ncq din anii ’90, dacq nu luqm \n considerare
mqruntele potlogqrii pe care actualul disident le
fqcea pe vremea lu’ \mpu[catu’. Vorbim despre zeci
sau sute de scandaluri \n care au fost \n prim-plan
jurnali[ti, minori, turi[ti sau persoane publice.
Vorbim despre procese [i iar procese (civile, normal), despre luarea cu japca a Golfului francez de la
Costine[ti, \n fiecare an, despre familii care
sus]ineau cq Bivolaru le-a alungat lini[tea [i fericirea. Iar dupq atâta amar de timp asistqm la un
bâlci ieftin, la o arestare a lui Bivolaru \n timp ce
\ncerca sq treacq fraudulos grani]a, dupq ce fusese
cqutat prin toatq ]arq (sq nu mai punem la socotealq
cq pânq [i jurnali[tii [tiau unde se ascunde), la
eliberarea sa [i fuga din ]arq. Nu existq decât douq
variante: ori totul s-a desfq[urat cu complicitatea
autoritq]ilor, ori aceste autoritq]i sunt absolut
incompetente [i trebuie sq acceptqm cu to]ii cq
România este un sat fqrq câini sau, mai bine zis, un
sat cu javre. Apoi: cererea de extrqdare s-a trimis
târziu [i fqcutq absolut de mântuialq. Ministerul de
Externe n-a trimis nici un protest oficial vizavi de
sentin]a suedezq. Rezultatul: am pus to]i capul \n
pqmânt [i ne-am vqicqrit, care mai de care, cq am
primit pe nedrept o palmq de la Europa. Ca de
obicei, nu e nimeni de vinq, nu plqte[te nimeni. Iar
ministrul Macovei [i-a schimbat atitudinea la 180
de grade [i a[teaptq aplauze. Pqrerea mea despre
toatq aceastq bqtqlie de joc? Huo!!!
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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
neral al Capitalei s` recomande
popula]iei s` utilizeze mijloacele de transport public în comun,
pentru a evita blocarea circula]iei din cauza ninsorii [i a num`rului mare de vehicule, dar
[i s` ridice ma[inile care parcheaz` pe traseul RATB. |l
anun]`m pe domnul premier c`
suntem perfect de acord cu
ini]iativa domniei sale, mai ales
c` majoritatea acestor ma[ini
apar]in Guvernului, SPP, Prim`riei sau Parlamentului.

Milionul l`sat mo[tenire pre[edintelui
Camerei Deputa]ilor, Adrian N`stase, pare s` nu
mai mire pe nimeni. Nu mai are
nici o importan]` faptul c` biata
femeie care f`cea, cic`, la 90 de
ani afaceri cu terenuri mai ceva
decât Gigi Becali era, conform
modului de trai, mai mult decât
s`rac`. Nu conteaz` c` avea
datorii la \ntre]inere [i st`tea \ntr-o garsonier` am`tât`. Ea era
milionar` \n euro. {i o s` descoperim \n curând c` de]inea [i
o serie de tablouri rare [i scumpe, bine\n]eles. Nu conteaz` c`
familia N`stase va mai primi
mo[teniri de la alte m`tu[i,
unchi [i alte rude de la Adam [i
Eva. Conteaz` doar faptul c`
s-a abrogat legea ilicitului de pe
vremea lui nea’ Nicu. Altfel r`mâneam f`r` pre[edinte la Camera, de multi[or. {i dac` tot
ne-am apucat de treab`, o s` v`
prezent`m \n curând cum stau
treburile cu mo[tenirea asta
n`stascian`. Pe bune.

Se aude prin târg c`
ni[te b`ie]i de bine
au de gând s` \nfiin]eze Partidul Comunist Român,
\n ilegalitate. Cic` istoria se repet`. Mai mult decât atât, s-a
constituit, se spune, [i un organism de conducere, unde se reg`sesc nume grele ce vor ap`rea
\n curând [i \n paginile revistei
noastre. Prietenii [tiu de ce.
Premierul C`lin Popescu-T`riceanu a
cerut primarului ge-

Pre]ul gazelor naturale pe care România îl pl`te[te c`tre
Gazprom este mai mare comparativ cu cel pl`tit de alte ]`ri.
La aceast` concluzie se pare c`
a ajuns [i ministrul Economiei
[i Comer]ului, Codru] {ere[,
care a declarat recent pentru un
post de televiziune c` trebuie
l`murit` problema pre]ului pe
care ]ara noastr` îl pl`te[te pentru gazele ruse[ti. Mai mult
chiar, {ere[ a precizat c` va
cere explica]ii în acest sens
companiilor importatoare. Aceast` declara]ie a venit dup`
ce Ucraina [i Rusia au ajuns la
un acord în ceea ce prive[te
pre]ul gazelor naturale. Dac` a
uitat, \i reamintim ministrului
c` acordul a fost semnat chiar
de mânu]a sa, iar la mijloc a

imprimare o nou` tran[`. Ca s`
fi fost [tirea complet`, ar fi trebuit ca [i ceasul s` fi fost fals,
iar dolarii – lire turce[ti. Habar
nu am de ce.
Oficiul European
pentru Selec]ia de
Personal anun]` organizarea unui concurs pentru
corectori de text pentru limba
român`. Concursul urm`re[te
alc`tuirea unei liste de rezerv`
de 25 de candida]i pentru eventualele posturi vacante. Cei
interesa]i trebuie s` fie absolven]i ai unei forme de înv`]`mânt postliceale sau absolven]i
de liceu, cu cel pu]in trei ani de
experien]`. Poate angaja UE
oricâ]i traduc`tori, c` tot nu va
\n]elege cuvintele [pag`, politic`, parlamentar, corup]ie, Vântu sau Patriciu. Sau nu pot \n]elege mai mult de 20% din
cuvânt.
Virgil Co[eru, 40 de
ani, din localitatea
Grindu, jude]ul Tulcea, a fost prins de poli]i[tii de
la Isaccea, în timp ce transporta
cu c`ru]a 16.000 de pachete de

Constantin Cuciureanu, unul dintre
cei mai controversa]i oameni de afaceri din Boto[ani, a fost audiat la DNA,
unde i-au fost aduse la cuno[-

Primarul municipiului Constan]a, Radu {tefan Maz`re, a
dat prima sa declara]ie în dosarul în care procurorii anticorup]ie îl acuz` de abuz în serviciu
în leg`tur` cu retrocedarea unor
terenuri. La ie[irea de la audieri, Radu Maz`re a sus]inut,
în fa]a jurnali[tilor, c` a dat o
declara]ie de 11 pagini, în care
a f`cut compara]ie între modul
în care s-au f`cut retroced`rile
în Constan]a [i, respectiv, în
Bucure[ti. Primarul a sus]inut
c` retroced`rile de terenuri în
Constan]a au fost „mai legale“
decât cele efectuate în Bucure[ti, deoarece, spre deosebire

fost o firm` ce poate fi numit`
de c`tre unii „c`pu[`“.

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

Un ar`dean a sesizat
poli]ia c` tocmai a
vândut unui necunoscut un ceas, dar a primit în
schimb cinci bancnote de câte
50 de dolari, care s-au dovedit a
fi contraf`cute. Poli]i[tii au reu[it s` identifice [i s`-l prind` pe
plasator, Sorin George C. (30
ani). La perchezi]ie acas` la el
s-au descoperit un calculator [i
un copiator performant, precum [i aproape 150 de bancnote false de câte 50, 20 [i 10 $.
În copiator se afla gata de
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Extraordinar, ce mare descoperire... |n caz c` nu au \n]eles
mi[carea, le explic`m noi domnilor procurori: exact \n acest
scop a fost creat programul. |ntreba]i-l pe b`iatul ala cu multe
m`tu[i.

]ig`ri, care aveau aplicate timbre fiscale de provenien]`
ucrainean`. „Am r`mas [ocat,
mai ales c` Virgil Co[eru a fost
viceprimar al comunei pân` în
vara anului trecut, când a fost
demis cu votul a 10 din 11 consilieri locali pentru c` nu f`cea
nimic“, a declarat primarul comunei Grindu, Costic` Sbârciog. Nea Costic`, p`i la prim`rie a \nv`]at s` fure, bre.

tin]` învinuirile în Dosarul
„Cornul [i Laptele“. Omul de
afaceri este acuzat de abuz în
serviciu [i nerespectarea destina]iei creditelor. Procurorii
anticorup]ie au descoperit, în
2002, c` societatea comercial`
administrat` de omul de afaceri
a fost selec]ionat`, în mod ilegal, pentru a participa la licita]iile vizând încheierea contractelor „Cornul [i Laptele“.

de Traian B`sescu, el a organizat o licita]ie pentru alegerea
evaluatorilor de terenuri [i nu a
folosit evaluatorii interni, a[a
cum s-a procedat în Capital`.
Ha, ha, ha! Credeam c` s-a
mutat Vanghelie la Constan]a,
\n primul moment.

Aceste texte sunt pamflete [i vor fi tratate ca atare!
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scurtcircuit

„Alerta“ oferã pe tavã poliþiºtilor
traficanþi de droguri
Nici cel mai rquvoitor observator nu ar putea contesta diminuarea
infrac]ionalitq]ii stradale din Bucure[ti [i din marile ora[e. Au dispqrut [menarii
din jurul caselor de schimb valutar, gq[tile de cartier violente au fost dacq nu
desfiin]ate, cel pu]in descurajate, recuperatorii grupa]i în bandele fra]ilor
Cqmqtaru [i Gemeni au fost în cea mai mare parte aresta]i. Cu toate acestea
suntem încq departe de a putea spune cq ne sim]im în siguran]q.
Au crescut violen]a în [coli, proxenetismul, traficul de droguri, în[elqciunile
[i alte infrac]iuni economice.

Metodologia poli]iei [i a
serviciilor speciale pe linia
combaterii traficului de droguri
las` mult de dorit. În acela[i
timp aplicarea unor duble m`suri de c`tre instan]ele de judecat` (vezi cazul heroina pentru
VIP-uri) contribuie la lipsa de
eficien]` a luptei împotriva prolifer`rii traficului de droguri.
Este o axiom` faptul c`
din rândul droga]ilor pot fi recruta]i infractori capabili de
orice, inclusiv de acte teroriste.
Judecând numai dup` pre]urile care se practic` pe pia]a
drogurilor din Bucure[ti, rezult` c` în ultimii doi ani acestea
au variat extrem de pu]in, ceea
ce înseamn` c` se asigur` un
flux continuu de marf`, iar cei
care au c`zut în plasa poli]iei
sunt infractori lipsi]i de importan]`, f`r` leg`turi cu capetele
re]elelor de trafican]i.

Poliþist-taximetristtraficant
În Bucure[ti, practic [i-au
împ`r]it ora[ul pe zone de interes. În cartierul Pantelimon, pe
Strada Aurului, la num`rul 12,
cam pe lâng` spital, bila de
heroin` se vinde cu 250.000 lei.
Principalii trafican]i sunt Cristi
[i Katerina (Kati). Cristi locuie[te pe Strada Aurului, num`rul 12, etajul X, apartamentul
100. Marfa se prepar` în cas` [i
se vinde doar la cuno[tin]e sau
în urma unei recomand`ri telefonice. Dintr-un gram de heroin` se ob]in 20 de doze (bile).
Din câte cunoa[tem prin sursele noastre [i prin observare
direct`, atât Cristi cât [i Kati
cump`r` 5 grame de heroin` pe
tran[` la pre]ul de 7 milioane de
lei, pe care o prepar` în bile.
Zilnic se vând între 70-100 de
bile la aproximativ 20-30 de
consumatori. B`rbatul identificat de noi dup` prenumele
Cristi a fost poli]ist la Sec]ia 13,
fiind trecut în rezerv` pentru c`
ar fi b`tut, dac` nu cumva
tâlh`rit, ni[te comercian]i chinezi. Femeia identificat` dup`
prenumele Kati are în jur de 45
de ani, este ro[cat`, cam 165
cm, are trei copii, dintre care
unul se ocup` tot cu traficul de
droguri. Domiciliat` f`r` forme

legale în zona Pia]a Bobocica.
Pentru a avea o acoperire legal`, Cristi lucreaz` ca taximetrist la firma Taxi – Leone,
având indicativul 369, iar
num`rul de telefon mobil
0723.783.116.

Zona Sãlãjan
În zona S`l`jan, trafican]ii
lucreaz` o idee mai sofisticat.
Pe Aleea Patrio]ilor, la num`rul
7 sau 17, în fa]a blocului PM
sunt b`nci unde în permanen]`
poate fi g`sit s` spunem negustorul, identificat de noi ca fiind
St`nic` Petre, în vârst` de 2930 de ani, circa 180 cm în`l]ime. A fost arestat 3 luni de zile
pentru furt din autoturisme. A
fost cercetat de poli]ie pentru
trafic de droguri f`r` a fi arestat. Drogurile se cump`r` de la
un anume Ricardo, de etnie rrom`, în vârst` de 25-26 de ani.
Ricardo vine la întâlniri cu
diferite ma[ini de lux, dintre
care un W – Passat cu num`rul

B-(?)-IAD. Se lucreaz` în re]ea, respectându-se regulile
conspirativit`]ii. Nu se ]ine
marfa (drogurile) \n ma[in` [i
nu se iau banii în mân`. Se prefer` contactele impersonale,
respectiv marfa se las` sub un
tufi[, iar banii într-un co[ de gunoi, supravegheat, pentru a nu
se produce eventuale accidente.
St`nic` are cam 30-35 de clien]i (consumatori) pe zi, iar
pre]ul este de 500.000 lei per
doz`. Se pare c` a fost omul de
încredere al lui Sile Pietroiu,
cunoscut ca unul dintre mah`rii
lumii interlope din Sectorul 3.
Afacerile lui Pietroiu sunt la
limita legalit`]ii (în special
cam`t`), dar se [tie c` nu a fost
[i nu este implicat în trafic de
droguri.

Droguri ºi
proxenetism
Zona S`l`jan – Dristor,
mai mul]i trafican]i de mic`
anvergur`. În top, un anume

Bi]` în vârst` de 28-30 de ani.
Vinde la Dristor, lâng` Mc Donald’s [i pe S`l`jan, pe Strada
Prevederii. Pre]ul: 500.000 lei
per doz`. Din investiga]iile
noastre rezult` c` lucreaz`
pentru Fane Auraru, de profesie l`utar, cunoscut în lumea

interlop`. Fra]ii acestuia sunt
aresta]i pentru trafic de droguri
[i pentru furt.
Cum traficul de droguri
merge mân`-n mân` [i cu alte
infrac]iuni, Bi]` lucreaz` [i
pentru un proxenet. Dan Moldoveanu, c`ruia îi plaseaz` fe-

tele clien]ilor din zona Hotelului Intercontinental.
Consider`m c` astfel de
articol trebuie s` se încheie f`r`
concluzii. Acestea apar]in ofi]erilor din compartimentele de
combatere a crimei organizate.
George Dora
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„Lipitoarea“ Iavorski suge nestingheritã
seva României
Afaceristul-fantomq Constantin Iavorski de]ine încq monopolul pqcurii în
România. Nimeni nu [tie cine este, cum aratq, ce învârte, unde stq. În jurul lui
graviteazq fo[ti ofi]eri de securitate [i SRI, care îi protejeazq afacerile din punct
de vedere informativ. Unul dintre ei, fostul cqpitan SRI Constantin Alexa, a fost
arestat de curând pentru trafic de persoane.

Dup` 1990, ]ara noastr` a
devenit un teritoriu al nim`nui,
dar care avea rezerve [i bog`]ii
care tentau multe persoane. Pe
lâng` românii care s-au îmbog`]it peste noapte, f`r` ca nimeni s` în]eleag` cum, în zon`
s-au prip`[it [i reprezentan]i ai
altor popoare, pu[i pe c`p`tuial`. Lipsa unei legisla]ii adecvate [i corup]ia care domnea la
toate nivelurile au f`cut ca dorin]ele acestora s` se îndeplineasc` mai repede [i mai u[or
decât ar fi crezut. Nu este de
mirare c` nici vechea noastr`
„protectoare“, Rusia, nu a sc`pat prilejul de a crea aici un nou
cap de pod. Serviciile secrete
ruse[ti au pus la punct planuri
precise [i am`nun]ite pentru a
realiza expansiunea c`tre Vest a
fostului imperiu. Oameni crescu]i la [coala KGB-ului au fost
trimi[i la înaintare [i ajuta]i cu
sume enorme [i informa]ii
exacte pentru ca reu[ita s` fie
sigur`. Acum, sectoare importante, strategice, ale economiei
române[ti se afl` sub controlul
absolut al reprezentan]ilor Rusiei. Vârful de lance, pu]in
cunoscut popula]iei ]`rii noas-

tre, poart` numele de Constantin Iavorski, om de afaceri basarabean, fost ministru al Energiei în guvernul de la Chi[in`u.
Omul de afaceri a lucrat ani la
rând pentru oligarhul rus Roman Abramovici, considerat
unul dintre cei mai puternici
oameni de afaceri ru[i [i datorit` leg`turilor sale cu fo[ti ofi]eri
din KGB.

Monopol pe piaþa
româneascã
Constantin Iavorski, un
afacerist moldovean aflat de
unsprezece ani în România, a
reu[it, prin investi]ii proprii, s`
controleze cea mai mare parte a
schimbului de m`rfuri care se
face prin frontiera de est a ]`rii.
{i-a dezvoltat atât capacit`]i
proprii de transbordare [i transvazare peste grani]a de r`s`rit,
cât [i o important` re]ea de
transport pentru diverse tipuri
de m`rfuri: petrol [i produse
petroliere, aluminiu, de[euri
metalice, lemn, ciment, zah`r,
melas` etc.
Totul a început în 1993,
atunci când omul de afaceri a
înfiin]at firma „Unicom Hol-

ding“ SA. Ac]ionari mai erau
so]ia sa, Larisa, cele dou` fiice,
Olga [i Irina, dar [i românii
Alexandru Orzata [i Dan Sulic`. Un an mai târziu, firma
semna cu statul român un contract prin care devenea furnizor
de p`cur`, necesar` înc`lzirii
României. De aici [i pân` la
monopolul în domeniu mai
erau doar câ]iva pa[i, care au
fost parcur[i cu o rapiditate incredibil`, cu ajutorul, deloc
dezinteresat, al autorit`]ilor române, indiferent de culoarea lor
politic`. Ast`zi, afacerile cu p`cur` pentru România îi aduc lui
Iavorski venituri anuale de circa 40 de milioane de dolari.

Scandal înãbuºit
De curând, poli]i[tii ie[eni
au declan[at o anchet` referitoare la importurile de p`cur`
pentru Termoelectrica. De[i era
cercetat` pentru contraband`,
„Unicom Holding“ SA primea
în continuare contracte. Nu este
de mirare, ]inând cont c` firma
a devenit o adev`rat` for]`, încasând sume de ordinul sutelor
de milioane de dolari de la statul român. A reu[it de asemenea

s`-i coopteze în afaceri pe fo[ti
sau actuali func]ionari din domeniul energetic. Între timp,
punea pe picioare un p`ienjeni[
care avea s`-i asigure monopolul [i în alte domenii. Se [tie c`
ecartamentul rusesc al liniilor
de cale ferat` este mai mare

decât cel utilizat în România [i
în ]`rile din vestul Europei.
Sistemul a fost creat de Stalin,
ca o protec]ie suplimentar` împotriva unei eventuale p`trunderi a mijloacelor de transport
feroviare occidentale în Uniunea Sovietic`. Ru[ii [i ucraine-

nii au speculat din plin acest
am`nunt, care le aducea un profit de câteva zeci de milioane
de dolari anual. Afacerea lui Iavorski a pus cap`t, dup` mai
multe decenii, controlului de]inut de ru[i, iar apoi de ucraineni, asupra sistemului de
transbordare pe calea ferat`.

Milioane de dolari
În 1994 nu ap`ruser` nici
CONEL, nici Termoelectrica.
Sistemul energetic românesc
era administrat de Regia Na]ional` de Electricitate, RENEL.
Dup` ce a pus la punct sistemul
feroviar de transport, Iavorski a
devenit principalul furnizor de
p`cur` pe calea ferat`. Termoelectrica, societate înfiin]at` mai
târziu cu rolul de a stabili pre]ul
[i firma agreat` pentru cump`rarea de p`cur`, l-a agreat, în
mod constant, pe basarabean.
Nu este deloc de mirare, dac`
]inem cont de faptul c` poli]i[tii
ie[eni au descoperit c` patru
dintre persoanele care aveau
pâinea [i cu]itul în societatea de
stat se aflau [i pe statele de
plat` ale lui Iavorski. Dup` dispari]ia Conel, doi dintre ei nu
au mai fost angaja]i la Termoelectrica, a[a c` au f`cut o
firm` de proiect`ri [i s-au asociat cu „Unicom“. Pe ceilal]i
doi, primul [ef al Termoelectrica, viitorul consilier al ministrului Industriei [i Resurselor,
Ion Ungureanu, i-a reangajat,
sus]inând c` nu poate pierde
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Organizare de serviciu
secret
Crescut la [coala lui Abramovici, Iavorski [i-a adunat în
jurul lui persoane cu func]ii de
decizie în institu]iile statului cu
care f`cea sau avea de gând s`
fac` afaceri, dar [i fo[ti ofi]eri
SRI, pentru a ob]ine toate informa]iile necesare într-un mod
mai pu]in ortodox, folosind
metodele consacrate ale serviciilor secrete. Pe statele sale de
plat` se reg`sesc fostul director
al „Alro“, Alexandru Orzata,
fostul ofi]er SRI, Gavril Zoicas,
Valeriu Velciu, Constantin Alexa, fost ofi]er de securitate,
reciclat în SRI, unde a deconspirat din proprie ini]iativ`
dosarul Z 4848, dezv`luind c`
Francisc Baranyi a fost informator al Securit`]ii, fiind ulterior îndep`rtat din serviciu [i
ac]ionat în justi]ie, directorii din
fostul Conel, Florin {tefan
Vasilache (fost consilier la
Termoelectrica), St`nescu Ioan,
Prunaichie George [i Georgescu Mihail (director în Termoelectrica) [i mul]i, mul]i al]ii.
Unii au fost angaja]i la firmele
sale, al]ii au creat firme care
s-au asociat cu societ`]ile patronate de Iavorski [i lucreaz`
pentru acestea.

Începuturile lui
Iavorski
Cel care de]ine acum un
adev`rat imperiu pe pia]a energetic` româneasc` a lucrat ani
în [ir pentru „Runicom“ SA,
firm` ruseasc` localizat` în
Montreux, Elve]ia, controlat`
de oligarhul rus Roman Abramovici. Acesta este considerat
la ora actual` cel mai puternic
[i mai influent om de afaceri
din Rusia [i datorit` leg`turilor
sale foarte strânse cu fo[ti
ofi]eri KGB [i actuali ofi]eri
FSB. Este de notorietate faptul
c` Abramovici a fost chiar consilierul financiar al Tatyanei
Dachenko, fiica fostului pre[edinte al Rusiei, Boris El]ân.
Firma la care a lucrat omul
nostru nu a fost nici ea scutit`
de scandaluri. „Runicom SA“
trebuie s` pl`teasc` 17,5 milioane de euro BERD-ului, suma reprezentând o parte din cei
33 de milioane de euro pe care
„Runicom“ a pus mâna printr-o
inginerie financiar`, deturnând
astfel banii, sus]in agen]iile de
pres` ruse[ti.
Firmele înregistrate în
Elve]ia au intrat [i în obiceiul

basarabeanului. A[a se face c`
la firma „Unipetrol SA“, din
Geneva, înfiin]at` în septembrie 2000, apare ca asociat
Olga Iavorski, fiica lui Constantin Iavorski.

Preluarea
controlului
Agent al Constant Oil Ltd
din Cipru, „Unicom“ import`
anual 600.000 de tone de p`cur` din Europa de Est, iar în
România asigur` 50% din
necesarul Termoelectrica. În
urm` cu doi ani, Termoelectrica
i-a oferit lui Iavorski [i posibilitatea de a se interpune între produc`torul de energie [i consumator, pe lâng` compens`ri
(p`cur` [i c`rbune energetic
contra livr`ri de energie electric`). În acest fel, ca intermediar, omul de afaceri a ajuns s`
aib` la mâna sa importante societ`]i române[ti.
În 1994, firma „Marc
Trust“ (ale c`rei afaceri au
fost preluate de „Unicom Holding“), patronat` tot de Iavorski, a aplicat acela[i sistem cu
RENEL. La vremea respectiv`, lista clien]ilor firmei
„Marc Trust“ cuprindea peste
60 de consumatori printre care
Autodacia Pite[ti, Romcim,
Astra, {antierele Navale Constan]a [i Gala]i, Automobile
Craiova, Electrica Fieni,
Industria Sârmei etc. Dup` ce
ministerul a hot`rât încheierea
acestui sistem, câ]iva directori
din RENEL au r`mas f`r`
func]ii.

Unde-s mulþi,
puterea creºte
La o privire rapid`, leg`turile lui Iavorski cu al]i afaceri[ti
ru[i care preiau o serie de întreprinderi române[ti pare normal`. La o privire atent` îns`,
se poate recunoa[te o ac]iune
concertat`, bine pus` la punct,
cu atât mai periculoas`, deci.
S` începem cu începutul. În
2000, o firm` pe nume „Dilcor
International Ltd“ intr` pe pia]a
româneasc` a aluminiului, în
încercarea de a achizi]iona
„Alro Slatina“. Cu pu]in timp
înainte, cump`rase „Alor“ Oradea, pe care o închisese. De la
cine crede]i? Bineîn]eles, de la
familia Iavorski, care p`straser` un procent mai mult decât
simbolic, respectiv 0,000005%
din ac]iuni.
„Dilcor International Ltd“
apar]ine multimiliardarului în
dolari Mikhail Chorny, supranumit regele aluminiului în Rusia [i care are afaceri în toat` lumea: imobiliare în SUA [i Canada, finan]e în Elve]ia [i în
paradisuri fiscale, banc` [i telecomunica]ii în Bulgaria [i, evident, în Rusia. Citând rapoarte
FBI, Interpol [i ale poli]iei din
Israel, publica]ia „Le Monde“
preciza capetele de acuzare ale
poli]iei israeliene, care cerceta
„Dilcor International Ltd“, contra lui Chorny: sp`lare de bani,

extorcare [i chiar trafic de
droguri.

Oleg Deripaska
Deripaska este prieten [i
partener de afaceri cu celebrii
Boris Berezovski, Anatoli
Chiubais, Roman Abramovici
[i unul dintre cei mai importan]i oligarhi ru[i ai momentului. Patronul „Russky Alyuminiy“ s-a implicat [i el în fabrica
de alumin` „Alor“ de la Oradea. „Alor“ Oradea este singurul produc`tor de alumin` tubular` din Europa, pe plan mondial existând un singur alt produc`tor – „Alcoa“ (SUA). Tatoneaz` posibilitatea cump`r`rii [i a altor întreprinderi române[ti în domeniu. Se prefigureaz` [i aici încercarea cre`rii
unui monopol de ramur`, în
acela[i stil cunoscut deja.
Compania „Cemtrade“, o
subsidiar` a concernului rus
„Russky Alyuminiy“, de]ine în
prezent toate activele la firma
„Alor“ Oradea. Ac]ionarii
„Cemtrade“ sunt Constantin Iavorski, so]ia sa, Larisa, [i cele
dou` fiice, Olga [i Irina, iar ac]ionar juridic – firma din Insulele Virgine Britanice. Obiectul
de activitate al companiei
„Cemtrade“ este „intermedieri
în comer]ul cu material lemnos
[i de construc]ii“. Noua societate creat` de „Russky Alyuminiy“ prin Iavorski a fost denumit` „Alumina“ Oradea. Urmare a major`rii pre]ului energiei
electrice, „Alor“ nu a mai putut
produce în condi]ii eficiente [i
a acumulat datorii imense. În
mai 2000, „Cemtrade“ devine
ac]ionar majoritar, având drept
scop, în primul rând, sc`derea
costurilor de produc]ie [i achizi]ionarea principalului partener
al „Alor“, „Alro“ Slatina. Prima
variant` a e[uat deoarece compania „Cemtrade“ nu a reu[it,
pân` în prezent, s` ob]in` de la
statul român facilit`]i la plat`
energiei electrice [i termice, iar
planul lui Iavorski de a achizi]iona o termocentral` din Oradea (prin firma „Seven Trust“,
creat` de Iavorski împreun` cu
mai mul]i fo[ti directori din
CONEL) a e[uat [i el.

Foto: Omni Press & Design

speciali[ti atât de buni. De altfel, [i Ungureanu a avut tot timpul, o p`rere foarte bun` despre
omul de afaceri [i despre modul
în care firmele sale fac afaceri.
„Unicom“ a început s` livreze câteva sute de mii de tone
pe an, pentru plata c`rora firma
nu are de ce s`-[i fac` probleme.
Statul garanteaz` creditele externe luate de societate, garan]iile acordate pân` acum dep`[ind lejer miliardul de dolari.

Roman Abramovici
Cunoscut mai mult prin
echipa de fotbal englezeasc`
„Chelsea“ [i fost patron al lui
Iavorski, magnatul controleaz`
compania „Sibneft“ (Compania Siberian` de Petrol), un colos în lumea afacerilor cu combustibili. Autorul american
Jeffrey Robinson, în cartea sa
„The Merger“, care detaliaz`
„conglomeratul interna]ional al
crimei organizate“, men]ioneaz` c` Abramovici este foarte
apropiat de Boris El]ân, fiind
consilierul financiar al Tatyanei
Diacenko, fiica fostului pre[edinte rus. Mai mult, el este asociat [i cu Leonid Diacenko,
so]ul Tatyanei. Documentând
activit`]ile crimei organizate

ruse[ti, Robinson scrie c`, la
mijlocul anilor ’90, când
Kremlinul s-a hot`rât s` vând`
rafin`ria „OMSK Oil“, patronat` pân` atunci de stat, „Sibneft“-ul lui Abramovici a fost
actor într-o poveste sinistr`.
Practic, directorul general al
rafin`riei „OMSK“ s-a opus
vânz`rii ac]iunilor statului [i a
sfâr[it „plutind cu fa]a în jos“
într-un râu. „Sibneft“ a cump`rat apoi pachetul majoritar al
rafin`riei „OMSK“, iar vânz`rile de petrol s-au f`cut printr-o
firm` din New York, numit`
„Belka Energy“, [i o companie
ruseasc` numit` „Runicom“,
care este aceea[i companie
unde a lucrat [i Constantin Iavorski, actualul patron al holdingului „Unicom“, de]in`torul

monopolului pe combustibili
lichizi [i pe transporturile industriale pe calea ferat` de pe
grani]a de est a României.

Pe banii noºtri
Din datele oficiale rezult`
c` numai în ultimii trei ani volumul creditelor cu garan]ia statului luate de produc`torii de
energie electric` [i termic` dep`[e[te un miliard de dolari.
Banii din credite sunt folosi]i
pentru a le pl`ti acestora p`cur`
[i gazele aduse din import. Una
dintre firmele care au beneficiat de pe urma creditelor cu
garan]ie guvernamental` este
„Unicom Holding“, proprietatea omului de afaceri moldovean Constantin Iavorski.
FLAVIU BERENY

Nota bene
Firmele lui Iavorski
 „Pentacon“ SA, Str. Nicolae Caramfil nr. 63A
 „Unicom Holding“ SA, Str. Nicolae Caramfil nr. 63A
 „Cemtrade“ SA, Str. Nicolae Caramfil nr. 63A, etaj 3
 „Unicom Tranzit“ SA, Str. Nicolae Caramfil nr. 63A, etaj 2
 „Unicorp“ SA, Str. Sfin]ii Voievozi nr. 55
 „Unicapital“ SA, Str. {coala Her`str`u nr. 63A, etaj 4
 „Romanian Custom Services“ SA, Str. Nicolae Caramfil nr. 63A
 „Marc Trust“ Bucure[ti SA, filiala Constan]a SA, Constan]a, Str. Caraiman nr. 2
 „I.B.S. Errand of Customs“ SA, Gala]i, Str. Regiment 11 {iret, bloc C11, ap. 2
– Serviciile secrete ruse[ti au pus la punct planuri precise [i am`nun]ite pentru a realiza expansiunea c`tre Vest a fostului imperiu
– Afacerea lui Iavorski a pus cap`t, dup` mai multe decenii, controlului de]inut de ru[i, iar apoi de ucraineni, asupra sistemului de
transbordare pe calea ferat`
– Constantin Iavorski, un afacerist moldovean aflat de unsprezece ani în România, a reu[it, prin investi]ii proprii, s` controleze cea
mai mare parte a schimbului de m`rfuri care se face prin frontiera de est a ]`rii
– Crescut la [coala lui Abramovici, Iavorski [i-a adunat în jurul lui persoane cu func]ii de decizie în institu]iile statului cu care f`cea
sau avea de gând s` fac` afaceri, dar [i fo[ti ofi]eri SRI.
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Structuri mafiote, dizidenþe
masonice versus Sever Mureºan

Pe m`sur` ce înaint`m în
ancheta privind Banca DaciaFelix, care a trecut dintr-o mân`
în alta, cu o u[urin]` suspect`,
ne lovim de tot mai multe perdele de fum ridicate, s` recunoa[tem, cu inteligen]`, de grupuri de interese care au fost la
un moment dat groparul sistemului bancar românesc.
A[a cum am încercat s`
demonstr`m în articolele precedente dedicate dosarului DaciaFelix, principalul obstacol fa]`
de jecm`nirea b`ncii a fost Sever Mure[an. Între anii 1995 [i
2000, Sever Mure[an a stat în
centrul unei campanii de pres`
mai mult decât ostile. Violen]a
materialelor publicate în leg`tur` cu Sever Mure[an ridic`
semne de întrebare. Suntem îndrept`]i]i s` ne exprim`m îndoiala în leg`tur` cu prezentarea [i la rigoare cu judecarea
dosarului Dacia-Felix, doar din
punct de vedere al unor opera]iuni financiar-bancare.

O bancã puternicã
nu convenea tuturor
Vom aminti c` o banc` puternic` privat` ar fi putut contribui, în prima parte a anilor
’90, la relansarea întreprinderilor române[ti, printr-o politic`
inteligent` de creditare-refinan]are, ceea ce, în mod evident, nu
era pe placul anumitor cercuri

sau grupuri de interese. Subliniem faptul c` în perioada la
care ne referim, România, din
cauza mineriadelor, din cauza
refuzului clasei politice de a se
lansa într-o politic` european`
[i nord-atlantic`, avea în majoritatea cancelariilor guvernamentale o carte de vizit` extrem
de proast`.
Sever Mure[an nu era doar
principalul investitor de la
Banca Dacia-Felix. Leg`turile
acestuia cu politicieni din SUA,
din anturajul familiei Bush,
erau bine cunoscute [i stânjeneau grupurile de interese, inclusiv serviciile secrete (nu
neap`rat române[ti), care vedeau România în sfera de influen]` a Moscovei. Reziden]ele
spionajului rusesc vor fi fost
f`r` îndoial` îngrijorate de faptul c` Sever Mure[an i-a invitat
în România pe fostul pre[edinte
al SUA George Bush [i pe fostul secretar de stat James Becher, pentru un turneu de tenis
„diplomatic“.

Altã bancã,
acelaºi scenariu
În acela[i timp cu debutul
scandalului de la Dacia-Felix,
opinia public` era preocupat` [i
de alt scandal financiar-bancar,
pr`bu[irea [i în cele din urm`
falimentarea Credit-Bank. La
prima vedere, între cauzele care

au dus la pr`bu[irea CreditBank [i cele care au dus la blocarea B`ncii Dacia-Felix nu pot
fi stabilite leg`turi. În realitate
s-a ac]ionat printr-un mecanism
asem`n`tor. În ambele b`nci s-a
instaurat [i dezvoltat un conflict intern care i-a opus pe ac]ionari unul împotriva celuilalt,
apoi au intrat în blocaj, urmat
de recuperarea acestora sau,

dup` caz, a unor însemnate
p`r]i din patrimoniu.
Mecanismul la care ne
referim fusese aplicat în Italia,
de cercuri mafiote [i dizidentmasonice, în cazul b`ncii Ambrosino. S` fi fost o simpl` întâmplare faptul c` unul dintre
groparii B`ncii Dacia-Felix,
Ion Ilie Mania, avea cet`]enie
italian` [i era implicat în afaceri

de coloratur` mafiot`? În cazul
Credit-Bank, se ridica o problem` care privea siguran]a na]ional`. Multe dintre creditele
acordate de aceast` banc`, în
special în Transilvania, erau garantate cu terenuri. Întrucât
mul]i dintre cei care primiser`
creditele nu au putut s` le ramburseze, o mare parte a acestor
terenuri în special în zona Baia-

Mare – Sighetul-Marma]iei au
ajuns în proprietatea b`ncii. Ar
fi interesant de v`zut în mâinile
cui au intrat aceste terenuri dup` falimentarea Credit-Bank.

Misiune masonicã
Vorbeam despre o anumit`
filier` dizident-masonic`, implicat` în pr`bu[irea [i ulterior
preluarea b`ncii. Banca Ambrosino din Italia s-a implicat
direct în pr`bu[irea B`ncii
Dacia-Felix, concomitent cu
sprijinirea lojii masonice separatiste (numai pentru Transilvania) condus` de cet`]eanul
francez de origine maghiar`
Andre Szekesvary.
În 2006, f`când parte din
NATO, aflându-ne în fa]a integr`rii în Uniunea European`,
gândim altfel. În prima parte a
anilor ’90, problema mi[c`rilor
separatist-autonomiste nu era o
glum`.
Pentru cercurile autonomist-separatiste, inclusiv pentru cele masonice (nu ne referim la Marea Loj` Na]ional`),
distrugerea primelor b`nci particulare din România, compromiterea unor personalit`]i care
la rigoare puteau fi privite ca
emisari oficio[i ai SUA, cum a
fost Sever Mure[an, erau misiuni care se impuneau a fi îndeplinite. (va urma)
George Dora
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Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XXV)
– Biografia realq (continuare) –
De la Agronomie ne-am
mai plimbat prin Bucure[ti,
apoi ne-am îndreptat spre locuin]a unchiului lui Florin, fratele
domnului Andeescu.
A fost un alt prilej de a mai
cunoa[te un cartier – Balta Alb`, ceva deosebit pentru ni[te
provinciali, un cartier care,
dup` cum am în]eles, [i m-am
convins de fapt, era mai mare
decât Buz`ul nostru medieval,
dar r`mas mult în urma altor
localit`]i din ]ar`. Apartamentul
în care am intrat era superb. Patru camere pe hol, la etajul 9,
imense, cu un balcon care-]i
oferea o priveli[te de invidiat
spre lacul IOR. În jurul blocului [i al lacului, numai copaci [i
mult` verdea]`. Tocmai înfloriser` teii, iar atmosfera p`rea un
nor de parfum ame]itor care te
îndemna la visare [i impunea
speran]` [i încredere în via]`.
M` gândeam deja la zilele [i
anii care vor urma dac` reu[eam la facultate. Oare tot ora[ul era la fel de frumos? A[a se
p`rea, c`ci erau [i alte cartiere
la fel de frumoase, poate chiar
[i mai [i.
Sim]eam cum explodeaz`
în mine dorin]a de a m` întoarce în curând, de a reu[i, iar ulterior de a reveni printre teii [i

apoi spre sear` s-au afi[at listele. Deja nu-mi mai f`ceam
probleme c`ci [tiam ce f`cusem [i cum r`spunsesem la toate subiectele. Siguran]a care
pusese st`pânire pe mine îmi
d`dea o lini[te sufleteasc` pe
care n-o sim]isem niciodat`.
A[teptam nu s` v`d dac` reu[isem, ci mai degrab` cu ce
medie.
Listele de la Electronic` [i
Mecanic` erau afi[ate pe u[ile

Am cqutat sqlile de examen, ne-am urat
succes reciproc apoi am intrat pe terenul de luptq.
Probele scrise [i oralul au durat cam patru zile,
apoi spre searq s-au afi[at listele
urma s` plec`m la Buz`u.
Mi-am luat r`mas bun de la ai
mei [i de la unchiul Valeric`, apoi
am plecat la Buz`u, la Florin.
Domnul Andreescu urma
s` ne duc` tot el la examene, cu
ma[ina. Spre sear` am ajuns în
Balta Alb` la fratele s`u. Domnul Andreescu ne-a trimis mai

devreme la culcare. Impropriu
spus, pentru c` to]i eram fr`mânta]i de ceea ce urma s` se
petreac` a doua zi. Examenul
m` obseda cu o for]` greu de
definit. Oboseala acumulat` pe
parcursul preg`tirii m` p`r`sise
îns` brusc l`sând loc unei st`ri
de a[teptare, nedefinite, unei
pl`ceri lene[e care m` toropea
lin, ca o otrav` care doar te
ame]e[te, dar nu te omoar`.
Sim]eam în suflet o for]`
uria[` care m` împingea c`tre
un succes pe care mi-l doream
cât mai rapid [i pe care de[i îl
intuiam nu-i aveam îns` confirmarea oficial`. Am stat aproape
toat` noaptea cu ochii pironi]i
pe tavanul camerei, unde vedeam doar bile]elele de examen, noti]ele [i conspectele f`cute, apoi listele afi[ate cu rezultatele. M` [i vedeam pe liste, undeva pe sus, cu o medie
bun`. Instinctul din mine refuza
un eventual e[ec. {tiam c` nu
m` în[al`. Nu m` în[elase niciodat`. Am adormit, cred, c`tre
diminea]`, dar m-am sculat lini[tit [i plin de încredere în mine [i în destinul care m` ocrotea. Am f`cut un du[, m-am îmbr`cat cu costumul cump`rat de

unchiul Valeric`, apoi am plecat la Politehnic`. Eu [i Florin
am r`mas aici iar Silviu s-a dus
la Agronomie. Am c`utat s`lile
de examen, ne-am urat succes
reciproc apoi am intrat pe terenul de lupt`. Probele scrise [i
oralul au durat cam patru zile,

[i geamurile facult`]ii foarte
aproape unele de altele. Domnul Andreescu s-a oferit s` le
vad` el iar noi s` a[tept`m, undeva în curte. {i Florin reu[ise
sigur, dar era la fel de curios ca
[i mine s`-[i vad` media. Au
urmat câteva zeci de minute de
a[teptare, care mi s-au p`rut o
ve[nicie. Zâmbetul [i bucuria
cu care s-a întors domnul Andreescu de la liste vorbeau de la
sine. Ne-a îmbr`]i[at pe amândoi, cu aceea[i afec]iune, f`r`
s` mai rosteasc` nici un cuvânt,
ne-a mai privit o dat` p`rinte[te
apoi reu[i s` rosteasc` doar o

licitat reciproc, apoi am plecat
cu domnul Andreescu spre Her`str`u, unde urma s` servim
masa, masa înving`torilor.

Eforturile mele conjugate cu cele ale lor, financiare,
dqduserq roade. Beneficiarul lor eram eu, luptqtorul
care deschisese o bre[q în cetatea destinului
– Cu ce medie? am ]ipat [i
eu [i Florin în acela[i timp.
– Sunte]i amândoi printre
primii. Duce]i-v`, singuri, s`

Am alergat amândoi, fiecare la listele
facultq]ii la care dqduse examen. M-am uitat direct
în capul listelor. Eram al [aptelea, cu 9,25

Eram amândoi tobq de carte. M-am întors
apoi acasq, mi-am pregqtit geamantanul [i am stabilit
împreunq cu Silviu ora la care urma sq plecqm
la Buzqu
castanii care umpleau bulevardele [i parcurile ora[ului. {i, cine [tie, poate c` ulterior a[ fi
meritat s` r`mân definitiv printre ei. M-am trezit îns` din visare tocmai când Florin ne-a invitat la mas` pe to]i. Am mâncat, apoi am v`zut câteva filme
la un video player, pe care unchiul lui Florin tocmai îl adusese de-afar`, pe unde umbla destul de des în interesul serviciului. Ne-am culcat târziu. Ziua
fusese destul de înc`rcat`, dar
mi s-a p`rut util` [i promi]`toare. A doua zi am plecat la Buz`u, iar de acolo la Ple[coi. Peste o s`pt`mân` urma s` ne întoarcem la adev`rata b`t`lie.
M-am apucat iar`[i s` înv`]. În
dou` zile am repetat toat` materia pentru examen apoi m-am
întâlnit cu Florin. {i el înv`]a ca
[i mine la acelea[i materii.
Dou` zile ne-am ascultat reciproc [i am exersat în tot felul de
probleme la matematic` [i fizic`. Am reluat toate problemele ap`rute în diverse reviste pe
parcursul a cinci ani. Eram
amândoi tob` de carte. M-am
întors apoi acas`, mi-am preg`tit geamantanul [i am stabilit
împreun` cu Silviu ora la care

singur` fraz`: – Bravo, eroilor!
În urm`toarele secunde
ochii i se umplur` de lacrimi [i
ne s`rut` pe amândoi.

vede]i! Eu v` a[tept în ma[in`.
Am alergat amândoi, fiecare la listele facult`]ii la care
d`duse examen. M-am uitat direct în capul listelor. Eram al
[aptelea, cu 9,25. M-am dus
spre Florin, care tocmai se îndrepta spre mine.
– Am luat 9,10. Sunt al
zecelea. Nici nu m` a[teptam.
Hai, la ma[in`!
Am plecat to]i trei spre
Agronomie s` ne întâlnim cu
Silviu. L-am g`sit destul de
greu în aglomera]ia din fa]a listelor. Intrase [i el cu o medie
destul de bun`, 8,70. Ne-am fe-

A fost ceva fantastic. Lumini, veselie, muzic` [i [ampanie. Domnul Andreescu a dat o
mas` pe cinste. Am b`ut pentru
prima dat` [ampanie [i am
aprins prima ]igar`. Nu mai [tiu
ce gust au avut, dar de atunci
am început s` fumez. Ne-am
culcat seara târziu iar a doua zi
am plecat la Buz`u. Eram în
culmea fericirii. P`rin]ii [i unchiul Valeric` se puteau, într-adev`r, mândri cu mine. Îi satisf`cusem pe deplin. Eforturile
mele conjugate cu cele ale lor,
financiare, d`duser` roade. Beneficiarul lor eram eu, lupt`torul care deschisese o bre[` în
cetatea destinului. Aveam deja
un certificat de intrare, un certificat pe care trebuia s`-l folosesc îns` a[a cum m` obliga el
prin clauza de liber` trecere pe
care mi-o impusese.
Sorin V.
Teodorescu
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Pãmântul, „obiectul muncii“
pentru mulþi escroci
De câte ori [i câtor persoane poate fi vândut acela[i
teren agricol? Conform legii, o
singur` dat` [i obligatoriu printr-un act notarial.
Bine, dar suntem în România, ar putea fi reformulat`
întrebarea. În cazul `sta acela[i
teren evident poate fi vândut de
mai multe ori [i evident prin
acela[i notar public. Nu v` vine
s` crede]i? În cazul acesta vom
reda un caz din jude]ul Teleorman, mai precis din comuna
Bujoreni.

nici un notariat [i pe data de 23
august 2004, prin încheierea de
autentificare num`rul 2.650, de
la Biroul Notarial Radu Ani[oara din Teleorman, vinde
acela[i teren agricol din comuna Bujoreni altei persoane, care
evident era cump`r`tor de bun`-credin]` (facsimil 2).
Conform contractului de
vânzare-cump`rare încheiat cu
aceast` ocazie, rezult` c` suma
pe care a încasat-o Stamen
Floarea a fost de 3.500 de euro
[i s-a achitat integral.

O datã ºi încã o datã

ªi iarãºi

Pe data de 15 august 2004,
între Stamen Floarea în calitate
de vânz`tor [i Viorel }urcanu
în calitate de cump`r`tor s-a încheiat un precontract de vânzare-cump`rare prin care se
vindea un tren agricol intravilan de 2,75 ha, situat în comuna
Bujoreni. Concret, Stamen
Floarea îi vindea domnului
}urcanu Viorel respectivul teren, contra sumei de 2.500 euro, sum` care s-a achitat integral în momentul semn`rii precontractului (facsimil 1).
Prin acela[i document,
p`r]ile se obligau ca în termen
de 6 zile s` se prezinte la notariatul public pentru încheierea
contractului de vânzare-cump`rare.
Din acest moment intr`m
într-un roman poli]ist. Fosta
proprietar` nu se prezint` la

S` rezum`m: pe data de
15 august 2004, doamna
Stamen câ[tig` 2.500 de euro
pentru un teren din comuna
Bujoreni, iar pe 23 august
2004 câ[tig` 3.500 de euro de
la alte persoane, vânzându-le
acela[i teren. În contractul de
vânzare-cump`rare (facsimil
3) se specific` c` terenul era
degrevat de orice sarcini, de[i,
a[a cum am ar`tat, pentru
acesta se primiser` în aceea[i
lun` 2.500 de euro. Poate este
un caz banal care ar trebui
rezolvat doar prin justi]ie, f`r`
implicarea presei. Necazul
este c` spe]a despre care povestim nu se rezolv` [i s`pând
pu]in pe teren am descoperit
c` din acela[i teren se mai
vânduser` 5.000 de metri p`tra]i, c`tre o alt` persoan`, cu
o chitan]` de mân`.

Legea este pentru alþii
Alte date [i informa]ii,
insuficient exploatate pân` în
prezent, relev` faptul c`
terenul vândut de Stamen
Floarea ar fi fost ob]inut prin
fraud` la legile de retrocedare,
titlul de proprietate fiind în
acest caz lovit de nulitate
absolut`.
Nu [tim câte cazuri de
acest gen sunt pe rolul instan]elor din ]ar`, dar constat`m c`
Legea retroced`rii prost f`cut`

2

[i mai prost aplicat` a provocat
mai mult` dezbinare decât unire în statele române[ti. F`r` a
ne lansa în specula]ii de natur`
judiciar`, folosind doar argumenta]ia bunului-sim], este evident faptul c` ne afl`m în cel
mai bun caz în fa]a unei infrac]iuni de în[el`ciune. Ne întreb`m dac` în comuna Bujoreni
exist` prim`rie, post de poli]ie
[i în general dac` s-a auzit despre obligativitatea respect`rii
legii?

1

Ionel Hrynczuk

3
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Cazul Bivolaru, o palmã grea pe
obrazul României
Nici \n ceasul al 12-lea, Monica Macovei nu ia mqsurile ce ]in de abc-ul func]iei sale
Fie este o tr`s`tur` de caracter na]ional`, fie este un
comportament indus de incertitudinea nesfâr[itei tranzi]ii,
dar ne isteriz`m foarte repede
în fa]a unor evenimente, în special externe.
Reac]ia ministrului Justi]iei [i a pre[edintelui CSM fa]`
de decizia Guvernului Suediei
de a acorda azil politic lui Gregorian Bivolaru, liderul spiritual al MISA, condamnat în
România pentru raporturi sexuale cu o minor` [i trafic de persoane, a fost nu doar dispropor]ionat`, ci de-a dreptul penibil`. Cei doi demnitari trebuiau
s` protesteze fa]` de decizia
Suediei de a acorda azil politic
unui infractor care s-a sustras
ini]ial cercet`rii penale [i ulterior execut`rii pedepsei, nu s`-i
amenin]e pe procurorii care au
instrumentat cazul cu anchete
pe linie profesional`.

De ambele pãrþi ale
baricadei
Oricât de simpatizat` este
doamna Monica Macovei pentru reforma din Ministerul Justi]iei, pentru voin]a politic` de a
combate corup]ia, nu se poate
trece cu vederea faptul c` a fost

pre[edinta APADOR-CH [i \n
aceast` func]ie l-a ap`rat pe
Gregorian Bivolaru, considerat
a fi o victim` a abuzurilor justi]iei din România. De altfel, se
spune c` printre documentele
pe care avoca]ii lui Bivolaru
le-ar fi depus în Suedia, cele
provenind de la APADOR [i
care îl dezincriminau pe marele
guru au avut o importan]` deosebit`. Nu este pentru prima
dat` când demnitarii români
apar în dubl` ipostaz`, dar din
punct de vedere politic este cea
mai jenant`. Pentru prima oar`
din 1992, un cet`]ean român a
ob]inut statutul de azilant politic. Acest lucru înseamn` c` domnul Bivolaru a încercat ca în România s` desf`[oare o activitate
politic` [i a fost persecutat [i
împiedicat de autorit`]i. Este
adev`rat c` autorit`]ile, în spe]`
Ministerul S`n`t`]ii, nu [i-au
dat acordul fa]` de tratamentul
prin urinoterapie, pe care îl prop`v`duia Bivolaru sau, mai pe
române[te spus, nu au fost de
acord s` se bea pi[at. Fa]` de
aceast` ac]iune politic` a lui Bivolaru, în]elegem atitudinea
Guvernului regal al Suediei,
unde fenomenul MISA este
destul de puternic [i la urma ur-

melor adep]ii acestei funda]ii
reprezint` un num`r de aleg`tori în cuva electoral`.

Un pion periculos
Insistând pe activitatea politic` a lui Gregorian Bivolaru,
men]ion`m c` acesta a fost în
spatele unei reviste antimasonice, ceea ce în secolul XXI pu-

ne semne de întrebare asupra
unor eventuale for]e obscure
care s`-l fi folosit pe marele guru pentru alte obiective, deocamdat` nedecelabile.
În ceea ce prive[te înc`lcarea drepturilor omului fa]` de
Bivolaru avem, sper`m cel pu]in, dreptul la o opinie separat`.
Gregorian Bivolaru [i adep]ii

s`i, inclusiv cei din Ministerul
Justi]iei, au înc`lcat drepturile
omului, mai ales dreptul la liber` exprimare, zeci de ziari[ti
[i mai multe publica]ii cum ar fi
Evenimentul Zilei, România
Liber`, Ziua, Academia Ca]avencu, Oglinda, Informa]ii Secrete au fost h`r]ui]i în sute de
procese ale calomniei intentate
de Gregorian Bivolaru [i de
funda]ia MISA.

Justiþie
cu douã feþe
Pentru a demonstra p`trunderea, pe care noi o consider`m periculoas` a adep]ilor [i
simpatizan]ilor lui Bivolaru în
justi]ie, vom men]iona c` acela[i ziarist a fost judecat în paralel de dou` instan]e, într-un
proces cu Bivolaru (a[a-zis`
calomnie) fiind pronun]ate
dou` decizii contrare (una de
achitare [i alta de condamnare
la amend` penal`).
Incredibil, dar nici o oficialitate a Ministerului Justi]iei
nu a s`rit în aer fa]` de o astfel
de m`g`rie. Gregorian Bivolaru nu a fost persecutat, ci ajutat
de justi]ie. A[a se explic` faptul
c` dup` prima arestare a fost
eliberat pentru un a[a-zis viciu
de procedur`, dup` care a p`r`sit fraudulos România.
Amintim c` primul semnal de alarm` asupra funda]iei
MISA [i asupra lui Gregorian
Bivolaru l-a tras fosta UM
0215 a MI, înc` de la începutul
anilor ’90, când aceast` mi[care se organiza la Dur`u. Nici în
prezent nu s-a descoperit originea fondurilor care au servit
pentru organizarea MISA.

Guru cu
discernãmânt
diminuat
În ceea ce prive[te persecu]iile la care ar fi fost supus
Gregorian Bivolaru din partea
regimului comunist, înainte de
1989, presupunem c` se refer`
la o arestare de c`tre mili]ie,
pentru r`spândirea de materiale
pornografice. Pu]in probabil c`
regimul Ceau[escu s-ar fi pr`bu[it din cauza circula]iei unor
reviste pentru adul]i provenind
de la Gregorian Bivolaru care,
a dracului coinciden]`, le avea
din Suedia.
Din câte se cunoa[te, Gregorian Bivolaru a fost supus
unei expertize medico-legalpsihiatrice, în urma c`reia a fost
declarat cu discern`mânt diminuat.
Subliniem c` expertiza
men]ionat` nu a fost contrazis`
printr-o alt` expertiz`, deci din
punct de vedere judiciar capacitatea de discern`mânt a lui Gregorian Bivolaru [i de exerci]iu,
ne-am permite s` ad`ug`m, r`mâne sub semnul întreb`rii.
Ministerul Justi]iei, Parchetul General, Ministerul de
Externe au datoria de a semnala Guvernului Suediei grava
eroare s`vâr[it` în acordarea de
azil politic pentru Gregorian
Bivolaru, iar doamna Monica
Macovei ar trebui ca, cel pu]in
în public, s` nu mai fac` leg`turi pe care dânsa le consider`
subtile între cazul liderului spiritual al MISA (fostul ei protejat de altfel) [i integrarea României în Uniunea European`.
George Dora

ALERTA

10

Nr. 29  11 - 17 ianuarie 2006

antidrog

Trafic internaþional de droguri
curmat de autoritãþile române (III)
În toamna lui 2000, Karamagarali Mihaela împreun` cu
Badea Petre s-au deplasat în
Turcia [i s-au cazat la hotelul
Iahuz, în Istanbul.
Aici, Karamagarali Halit
le-a solicitat celor doi s` introduc` în România heroin`, f`r`
s` precizeze cantitatea.
În perioada imediat urm`toare, Karamagarali Halit, care
fusese recrutat de PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan), a fost contactat de omul de
leg`tur` [i împreun` cu al]i doi
membrii PKK i-au predat cantitatea de 50 de kg heroin` care
era dispus` în dou` gen]i.
Ulterior, Karamagarali Halit i-a
dat lui Badea Petre [i so]iei
acestuia, Badea Nicoleta, câte
4.000 de m`rci germane, sume
ce constituiau banii necesari introducerii heroinei în România.

Drogurile ajung
în România
Pentru a realiza acest lucru
în condi]ii de siguran]`, Karamagarali Mihaela [i Badea Petre
au apelat la serviciile unui conductor de tren, care efectua un
voiaj pe ruta Bucure[ti – Istanbul [i retur, c`ruia i-au pl`tit
suma de 1.000 de m`rci germane, întrucât i-au l`sat s` ascund`
drogurile într-un loc din partea
frontal` a vagonului, la c`rbuni.
La Giurgiu, conductorul
Pancu Dumitru l-a ajutat pe Badea Petre s` scoat` heroina din

nic cu so]ul s`u în Istanbul [i i-a
explicat situa]ia în care se aflau.
Acesta i-a cerut Mihaelei
s` foloseasc` parola „sun din
partea lui Bairam“.
Procedând cum a fost înv`]at`, aceea[i voce i-a r`spuns,
binevoitor, vin imediat.

Destinaþia: Paris

locul în care fusese ascuns` [i
s` o pun` înapoi în gen]i.
Ajun[i la Bucure[ti, Karamagarali Mihaela [i Badea Petre au fost a[tepta]i la Gara de
Nord de Badea Gheorghe, v`rul lui Badea Petre.
De la Gara de Nord, Badea
Nicoleta, c`reia îi revenea rolul
de [ofer, i-a transportat pe Karamagarali Mihaela, pe Badea
Petre [i pe Badea Gheorghe la
Foi[orul de Foc, la locuin]a lui
Badea Gheorghe.
La locuin]a lui Badea
Gheorghe, Karamagarali Mihaela [i Badea Petre au luat din

autoturism cele dou` gen]i în
care se g`seau drogurile [i le-au
ascuns într-un beci din ultima
camer`.

„Veniþi sã ridicaþi
marfa de unde ºtiþi“
Dup` aceasta, Karamagarali Mihaela a ie[it, împreun`
cu Badea Nicoleta, [i de la un
telefon public Karamagarali
Mihaela a apelat la un num`r
de telefon pe care-l primise de
la so]ul ei din Istanbul.
Convorbirea telefonic` a
fost foarte scurt`: „Veni]i s` ridica]i marfa de unde [ti]i“.

Cel care r`spundea la telefon sus]inea c` este gre[eal`.
Dup` repetarea apelului de trei
ori, exasperat`, Karamagarali
Mihaela a luat leg`tura telefo-

Din nou heroina a fost
scoas` din beci [i a[ezat` în
dou` gen]i, preg`tit` de „predare“, dar au constatat c` lipse[te
1 kg de heroin`.
La scurt timp [i-a f`cut
apari]ia un autoturism „decapotabil“, din el au coborât doi b`rba]i [i au cerut s` li se aduc`
marfa. Au ap`rut discu]ii cu
privire la dispari]ia unui kilogram de heroin`. Totul s-a aranjat când Badea Petre l-a apelat
pe Karamagarali Halit la Istanbul [i i-a f`cut cunoscut incidentul. Acesta, calm, i-a spus c`
pentru aceast` lips` Badea Petre este dator s` fac` înc` un
transport, f`r` plat`.

În decembrie 2000, Badea
Petre [i Badea Maria au introdus în România 20 kg de heroin` pe care le primiser` la Istanbul de la Karamagarali Halit.
La Bucure[ti, Badea Petre
a fost a[teptat de Badea Nicoleta, care cuno[tea natura transportului [i împreun` au plecat
cu autoturismul în satul P`dureni, jude]ul Giurgiu, unde au
a[teptat apelul telefonic de la
Karamagarali Halit.
Acesta a dat dispozi]ie ca
heroina s`-i fie predat` lui N`stase Vicen]iu, care urma s-o
transporte la Paris cu ocazia
unui voiaj în 22 decembrie
2000.
„Marfa“ i-a fost predat`
imediat ce N`stase s-a prezentat la locul indicat.
Conductorul de tren N`stase l-a încuno[tin]at [i pe colegul s`u, Sfetcu Alexandru, despre „marfa“ care trebuia transportat` la Paris, lucru cu care
acesta a fost de acord.
IOAN COSMULESCU
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Proprietarul de apartament nu-[i cunoa[te drepturile

Magazinul de la parter poate dãrâma blocul

Baza legalã
Asocia]iile de proprietari
sunt organizate [i func]ioneaz`
\n baza Ordonan]ei de Guvern
nr. 85/2001. Ordonan]a spune
clar c` \nchirierea sau folosirea
de c`tre persoanele fizice ori juridice a spa]iilor aflate \n proprietatea comun` a proprietarilor (casa sc`rii, ghen`, subsol
etc.) se face numai prin contract
de \nchiriere sau de folosin]`,
semnat din partea asocia]iei de
proprietari de c`tre pre[edinte.
Pre[edintele poate semna doar
dac` s-a luat aceast` hot`râre \n
adunarea general` a proprietarilor, iar proprietarii direct afecta]i au fost de acord. Acela[i lu-

cru este valabil [i pentru schimbarea destina]iei apartamentului, aceea de locuin]`. Ancorarea de reclame pe pere]i, suspend`ri de stâlpi, pere]i, sc`ri
interioare [i altele asemenea, se
vor putea face numai dac` sunt
de acord proprietarii, [i pe baza
unui proiect tehnic \ntocmit de
institu]ii de specialitate, verificat de un expert autorizat. Este
nevoie, bine\n]eles, [i de o autoriza]ie pentru executarea de
lucr`ri.

Televiziunea prin
cablu
Fiecare dintre noi posed`
un televizor [i este racordat „la
cablu“. Unii ne-am dori s` fim
abona]i la o alt` societate, care
are programe mai bune sau
practic` pre]uri mai mici. Nu
avem, \ns`, din ce ne alege.
De[i, \n ultima vreme, \n unele
zone au \nceput s` fie câte dou`
societ`]i \n acela[i bloc. Noi,
locatarii, pierdem sau câ[tig`m? |n primul rând, orice societate care „intr`“ \n bloc trebuie s` aib` acceptul Asocia]iei
de Locatari sau de Proprietari.
Pentru a primi acceptul, legea
spune c` trebuie s` fie de acord
majoritatea simpl` (jum`tate
plus unu) a locatarilor. Aceea[i
majoritate stabile[te [i firma de
televiziune prin cablu cea mai
convenabil`. Practica ne arat`

Foto: Omni Press & Design

Este imposibil s` te plimbi
10 minute pe jos \n orice zon` a
Capitalei, f`r` s` vezi un magazin, cu condi]ii mai mult sau
mai pu]in decente, amenajat \ntr-un apartament de la parterul
blocului, sau chiar \n holul de la
intrare. {i afirma]ia este valabil` pentru orice ora[ sau or`[el
al ]`rii. Este bine, este r`u? Depinde. Din când \n când, câte
un locatar se mai revolt` din
cauza g`l`giei sau mizeriei.
Aproape to]i, \ns`, privim aceste magazine de parc` ar fi
c`zute acolo din cer, f`r` s`
[tim c` ele au, cel pu]in teoretic, acordul nostru pentru construc]ie [i func]ionare.

c`, \n foarte multe cazuri, pre[edintele de bloc sau administratorul semneaz` acest acord
f`r` s` mai cear` p`rerea celorlal]i. Drept mul]umire, \i este
instalat cablul pe gratis [i nici
nu pl`te[te abonamentul, cel

Pericol de moarte!
Radu Opaina, consider` c` mare parte dintre blocurile care au magazine la parter au suferit
modific`ri \n structura de rezisten]`, iar acest lucru se va vedea la primul cutremur mai serios.
Pre[edintele Federa]iei Asocia]iei de Proprietari din România ne-a declarat c` exist` numeroase
plângeri ale locatarilor, care reclam` c` diverse lucr`ri \n spa]iul comun le afecteaz` via]a [i \i fac
s` tr`iasc` cu frica \n sân. „Orice locatar care se consider` lezat de diverse ac]iuni pe care administra]ia blocului le desf`[oar` f`r` a avea acordul asocia]iei poate veni la noi pentru l`muriri [i
promitem c` \i vom ajuta. Cât prive[te zecile de dughene construite \n blocuri, «dup` ureche»,
f`r` aprob`ri [i f`r` proiecte realizate de persoane autorizate, proprietarii acestora au pus \n pericol chiar via]a locatarilor [i ar trebui tra[i la r`spundere“, ne-a declarat Opaina.

pu]in o perioad`. Pentru cei mai
„apuc`tori“, firma are grij` s`
pun` la socoteal` [i un comision, mai ales atunci când exist` concuren]`. Acceptul Asocia]iei \i este de ajuns. Reprezentan]ii Prim`riilor spun c` nu pot
da autoriza]ie pentru „cabli[ti“,
din dou` motive: pentru c` nu
au vreun act de proprietate sau
de \nchiriere a spa]iilor comune
din casa sc`rii [i pentru c` nu
cere nimeni autoriza]ie ca s`
dea o gaur` \n zid.

Prãvãlia
de la parter
Autoriza]iile de construc]ie luate de la Prim`rie sunt
vizate de Comisia de Urbanism

[i aprobate de Consiliul Local.
Modific`rile care se fac, sus]in
autorit`]ile, nu afecteaz` structura de rezisten]` a blocului,
pentru c` se dau aprob`ri doar
pentru lucr`ri \n zona ferestrelor [i nu se sparge nici un perete
de sus]inere. Tot Prim`ria d`
aprob`ri [i pentru aleea care
duce la magazin, pentru scara
exterioar`, pentru tot. Exist`
\ns`, spun reprezentan]ii autorit`]ilor locale, [i magazine care
nu au absolut nici un fel de
aprobare, care func]ioneaz` ilegal [i pun \n pericol siguran]a
celorlal]i. Cât prive[te magazinele construite \n holul de la intrarea \n bloc, acestea sunt construite, de obicei, din rigips [i

BCA, [i au nevoie de acelea[i
aprob`ri [i autoriza]ii. „Oricum,
un asemenea magazin nu se
poate nici \nfiin]a, nici func]iona f`r` acordul dumneavoastr`, al locatarilor sau proprietarilor din bloc. Administratorul
[i pre[edintele de bloc trebuie
s` prezinte, la cererea oric`rui
locatar, procesul-verbal sau lista cu semn`turi prin care majoritatea locatarilor sunt de acord
cu magazinul“, sus]ine Radu
Opaina, pre[edintele Federa]iei
Asocia]iei de Proprietari din
România. Cere]i aceast` list` [i
ve]i vedea dac` nu cumva magazinul a primit aprobarea pe
baz` de [pag`.
Daniel Valeriu
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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...

An Nou militant
A]i auzit, probabil, despre
depresia de S`rb`tori. Poate c`
a]i [i tr`it-o, de[i probabil c` nu
ve]i recunoa[te. Nu, nu o fac
numai oamenii singuri sau care
au avut o mare problem` de
curând. De altfel, dac` ai avut o
mare problem`, nici m`car nu
se mai poate numi depresie. E o
chestie care ]ine mai mult de
starea asta de amor]eal` de
dup` ghiftuirea [i alcoolizarea
indispensabile, de dup` veselia,
for]at` sau autentic`, de s`rb`toare. Printre cet`]enii care nu
ajung la spital cu indigestie
acut` sau cu sindromul de supra-sarmalizare, se afl` destui
care, profitând de lini[tea relativ` ce urmeaz`, încep s`-[i
fac` bilan]ul anului trecut (sau
anilor trecu]i, dac` sunt mai
înclina]i spre analiz` [i sintez`).
Din moment ce oameni suntem, bilan]ul iese mai mereu
prost. {i, pentru c` aici voiam
s` ajung, cum s` nu ias` prost,
când Anul Nou începe întotdeauna iarna? {i când, pentru
aceast` emisfer`, latitudine [i
longitudine, iarna înseamn` ce
[tim prea bine, un sezon deloc
prietenos cu oamenii, exceptând imaginile idilice de la
munte [i din reclame, dar care
nu se reg`sesc niciodat` în
ora[ul ba mocirlos, ba alunecos, dar oricum deloc frumos?
Ei bine, niciodat` n-am
[tiut cine au fost min]ile luminate care au pus începutul de an
iarna [i de ce au f`cut ceea ce
era de nef`cut. P`i nu era mai
logic ca anul s` înceap` când
începe [i vremea frumoas`,
când încep culorile, decapotabilele [i rochi]ele scurte? P`i
cum s` nu te deprimi, când, s`

post-sqrbqtori
În America, de Anul Nou, existq tradi]ia ca
oamenii sq-[i formuleze a[a zisele „resolutions“,
adicq hotqrâri, scopuri, angajamente pe care î[i
doresc sq le punq în aplicare în urmqtorul an, spre
binele tuturor. La noi nu [tiu cum e, deci hai sq
vedem.

zicem, de[i ai fost promovat [i
ai mai mul]i bani la salariu,
vine o factur` de gaze care-]i
înghite nu numai ultima m`rire
de salariu, cât [i eventualele
m`riri viitoare? Sau când, de[i
ai cunoscut recent pe cineva
care pare a fi persoana potrivit`
[i îndelung a[teptat`, pân` la
întâlnirea cu ea ai de str`b`tut

tot Bucure[tiul, cu autobuzul,
când, s` zicem, d` prima ninsoare serioas`?
Dar nici m`car nu e nevoie
de asta. E pur [i simplu faptul
c` depresia e o chestie iernatic`
prin natura ei sau invers, iarna e
depresiv` prin natura ei. Începutul de an e depresiv prin natura lui a[a c`, în combina]ie cu

naturile iernatice ale depresiei
[i depresive ale iernii, avem un
concentrat de depresie din care
ajunge doar o pic`tur` ca s`
arunce în aer ultimele r`m`[i]e
de euforie post-sarmalic`.
Declar deci deschis` campania pentru mutarea Anului
Nou în mai. Vom lupta pân` la
cap`t!

Lucia G. (19 ani, student`).
Nu iau nici o hot`râre [i nu fac
nici o promisiune de Anul
Nou în special. De fapt, nici
n-a[ avea când, c` e o perioad` atât de plin` [i de agitat`, de[i ar trebui s` fie una de
odihn` [i relaxare, încât n-am
timp de nimic. Între petreceri,
familie, prieteni [i a[a mai
departe nu mai ai timp de
analize [i decizii.
Florin M. (28 ani, curier).
Nu pot s` spun c` fac vreo
promisiune sau iau vreun angajament, în schimb în fiecare
an îmi acord câteva momente
de lini[te ca s` m` gândesc la
ce am f`cut pân` acum, cum
stau, încotro merg, ce a[ putea
s` schimb [i a[a mai departe.
Dar recunosc c` e o perioad`
în care sunt înclinat s` fac
ceea ce n-am f`cut tot anul, ca
de exemplu s` încerc s` m`
las de fumat, ceea ce de obicei
m` ]ine cam o s`pt`mân` din
noul an.
Cristina T. (26 ani, promoter). Întotdeauna fac asta, îmi
propun tot felul de chestii: de
la s` ]in regim pân` la s`-mi
schimb slujba. Anul `sta
m-am hot`rât s` fac un master de publicitate [i sper ca
m`car de hot`rârea asta s` m`
]in. Dar nu ]in o eviden]` a
promisiunilor pe care le fac,
a[a c` s-ar putea s` uit foarte

repede de ele. {i-mi aduc
aminte de-abia peste un an,
când m` enervez c` n-am fost
în stare s` realizez nimic din
ce mi-am propus. {i atunci
îmi propun altele [i o iau de la
cap`t.
Sorin D. (26 ani, masterand). Iau decizii [i-mi formulez obiective în orice alt`
perioad` a anului, dar nu de
Anul Nou. {i asta pentru c`, în
general, intru într-o asemenea
stare de mole[eal` [i de amor]eal`, c` nu e cazul s` iau vreo
hot`râre. Mi se pare un moment prost pentru a[a ceva.
Georgiana V. (23 ani, student`). Ca toat` lumea, am mai
mult timp s` m` gândesc la ce
am f`cut pân` acum [i ce-mi
propun pentru viitor. Dar nu
cred c` e ceva clar, ci mai
degrab` o stare difuz`, meditativ`. Mai ales dac` merg la
p`rin]i, unde e mult` lini[te,
sunt înclinat` s` meditez. Dar
e ceva mai degrab` pasiv, ori o
decizie implic` ac]iune.
Mihai P. (17 ani, elev). În nici
un caz. {i a[a vacan]a e prea
scurt`, ca s` ne gândim la ce
vom face pe viitor. Încerc s`
profit de zilele astea, s` mi le
fac cât mai pline, s` m` distrez
cât pot [i de-abia dup` aceea,
când începe [coala [i activitatea, v`d eu ce fac.

Pagin` realizat` de i u l i a g o r z o

