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EDITORIAL
Politigripa aviarã
daniel valeriu
A trecut [i Sfântul Ion, am reu[it sq ne resemnqm
deja cu ideea cq sqrbqtorile de iarnq s-au terminat.
Urqrile primite pânq acum au fost cam la fel cu cele
din anii anteriori: un an bun, un an [i mai bun, un
an cât mai bun. Speran]q multq, a[a cum ne-am
obi[nuit. {i o luqm de la capqt. Cu speran]a cq ceva
se va schimba \n bine, cq ce a fost mai greu a trecut,
cq vom avea parte de o via]q mai bunq, cq cei pe
care i-am trimis sq ne apere intresele \[i vor face,
pânq la urmq, treaba. Ha, ha, ha! Ce glumq bunq...
Europa Occidentalq \[i face, \n disperare, provizii de
vaccin pentru o probabilq pandemie de gripq aviarq.
|n timpul acesta, la noi se dau afarq directori de
spitale, cu speran]a unei lovituri de imagine a PNL.
Am aplicat metodologia ]qrilor UE, am omorât
gqinile alea nenorocite care puteau sq se \mbolnqveascq, gata, ne-am fqcut datoria. Mai departe,
ce-o fi, o fi. Nu ne mai intereseazq. Mai important
e sq gqsim o modalitate sq trecem pachetul de legi
referitoare la reforma \n sqnqtate fqrq ca
Parlamentul sq-l vadq. {i sq ne mai jucqm o vreme
cu Curtea Constitu]ionalq, ca [i \n cazul pachetului
Justi]iei, mqcar pânq la raportul de ]arq. Ministrul
Nicolqescu face ce [tie mai bine [i se crede purtqtorul de cuvânt al pacien]ilor. Pacien]i care se calcq
\n picioasre, \n continuare, pentru ceva medicamente compensate. Pe de altq parte, vedem ce \ngrijorare provoacq dispari]ia unui lider de pe scena
politicq din Israel [i iarq[i vine de la sine
compara]ia. La noi, cre[te cu un milion de euro pe
an averea unui lider politic [i „existq o explica]ie“.
Explica]ie care mai este [i dezbqtutq public, de
parcq ar fi mare [mecherie sq \n]elegi din prima. Iar
mo[teniri vqd cq au apqrut o groazq anul trecut, pe
la mai-marii no[tri. Mq tot gândesc la reac]ia
poporului român, \n caz cq ar muri un lider politic,
oricare ar fi el... Una peste alta, se vede [i din
emisiunile de [tiri: câ[tigq tot mai mult spa]iu
[tirile externe [i fotbalul, chiar cu na[ii, miticii,
mititeii, iancii sau gigeii lui. A furat Nqstase cât a
fost premier? Furq q[tia de i-am pus acum? Absolut
banal, schimbqm canalul. Chiar, a dat gol Mutu,
mqi fra]ilor?
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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
La Constan]a, medicamentele gratuite
antidiabetice lipsesc
din nou din farmacii, chiar de la
începutul lunii, iar cei peste
nou` mii de bolnavi, majoritatea insulino-dependen]i, afla]i
în eviden]a Casei jude]ene pentru Asigur`ri de S`n`tate, sunt
în pragul disper`rii. Directorul
executiv al CJAS Constan]a, dr.
Liviu Mocanu, confirm` criza
din farmacia Centrului pentru
Tratarea Diabetului [i d` asigur`ri c` vor fi procurate o parte
din medicamentele necesare,
astfel încât s` se asigure continuarea tratamentului pentru
bolnavii care au epuizat complet dozele vitale. Cât despre
motivul inducerii acestei crize,
dr. Liviu Mocanu consider` c`
a fost provocat` atât de sistemul birocratic care a întârziat
alocarea bugetului pentru Programul Na]ional de S`n`tate
destinat trat`rii diabetului [i
implicit repartizarea acestuia în
func]ie de necesit`]ile din fiecare jude], cât [i de lipsa de interes [i indiferen]a manifestate
de coordonatorul jude]ean al
programului, care ar fi trebuit
s` înainteze o comand` ferm`,

intermediar` pentru ianuarie
c`tre furnizorii de medicamente. No comment!
Comandantul Spitalului militar de urgen]` „Dr. Ion Jia-

scutit pe ace[tia de îndeplinirea
stagiului militar obligatoriu.
Belu – al`turi de al]i doi civili –
ar fi primit peste 140 de milioane de lei vechi. Gurile rele spun
c`, dac` se va adopta propunerea ca parlamentarii români
s` fie obliga]i la efectuarea unui
control psihiatric \nainte de
accederea \n func]ie, [ef al
comisiei va fi propus Belu.
Procurorii Parchetului instan]ei supreme au reînceput în
for]` audierile în dosarul
„Rompetrol“, în care este învi-

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

nuit omul de afaceri Dinu Patriciu. Dac` pân` acum au fost
chema]i la audieri numai oameni de afaceri din domeniul
petrolier sau persoane care au
avut de câ[tigat de pe urma
tranzac]ion`rii la bursa a ac]iunilor Rompetrol, acum ace[tia
s-au axat pe persoane din sistemul bancar. Potrivit unor
surse judiciare, mai mul]i reprezentan]i la vârf din acest
domeniu au primit cita]ii pentru
a se prezenta la Parchet, pentru
a da explica]ii în leg`tur` cu
modul în care au colaborat cu
anchetatorii în dosarul „Rompetrol“. Din câte se pare,
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Elena N`stase, mama fostului premier
al României, declar` c` nu a fost singura care a

nu“ din Pite[ti, colonelul doctor
Radu Damian Belu, a fost trimis în judecat` de c`tre procurorii anticorup]ie pentru luare
de mit`, fals intelectual [i uz de
fals. Potrivit Departamentului
Na]ional Anticorup]ie, vreme
de [apte ani, în perioada 19962003, medicul, în calitate de
comandant-[ef al sec]iei de
neuropsihiatrie [i pre[edinte al
comisiei medico-militare, a
pretins [i primit sume de bani
de la peste 70 de tineri. În
schimbul banilor, coloneluldoctor Belu a stabilit diagnostice medicale fictive care i-au

Cabinet de avocaturq
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ace[tia au refuzat s` dea informa]ii legate de mi[carea banilor proveni]i în urma tranzac]ion`rii la bursa a ac]iunilor societ`]ii în conturile diverselor
institu]ii bancare. Este [i normal, pentru c` unele dintre
aceste conturi le apar]ineau. {i,
\n plus, cum s` spui despre conturile premierului [i apoi s` ai
neobr`zarea s` mai r`mâi \n
func]ie?

EDITAT DE
SC ALERTA S&C
B-dul. Carol nr. 57,
Sector 2, Bucure[ti

beneficiat de „clemen]a“ procurorului general Sorin Moisescu. Într-o scrisoare public`,
Elena N`stase sus]ine c` retragerea recursului extraordinar
de c`tre procurorul general „a
fost o m`sur` luat` în foarte
multe dosare de acest gen, [i nu
în mod excep]ional în dosarul
meu“. Mama fostului premier
PSD vine [i cu o „dovad`
clar`“: „Toate dosarele din
[edin]a de judecat` a Cur]ii
Supreme de Justi]ie din 16
aprilie 1997 au urmat aceea[i
procedur` de judecat`“. Mai
mult, Elena N`stase cunoa[te
c`, între anii 1992 – 1998,
„instan]ele din toat` ]ara au
retrocedat imobile na]ionalizate
fo[tilor proprietari. Eu nu am

fost un caz singular din acest
punct de vedere“, se mai arat`
în scrisoare. Ce nu cunoa[te
doamna N`stase este faptul c`
\n acea zi se judecau doar
cazuri \n care erau implicate
m`tu[i [i alte neamuri ale fostului premier. Cât despre faptul c`
nu este deasupra legii, a ne mai
sl`bi. Am mai auzit de-astea,
dar am \n]eles, \n 16 ani, cum
merg treburile \n România.
Deficit de psihiatri
[i psihologi, spitale
de psihiatrie vechi,
cre[tere îngrijor`toare a num`rului românilor care prezint`
tulbur`ri psihice. Pentru ]ara
noastr`, aceasta este în câteva
cuvinte situa]ia în domeniul s`n`t`]ii mintale. „La nivel mondial, 20 la sut` din popula]ia
adult` prezint` tulbur`ri psihice. Din p`cate, în România,
rata de cre[tere la acest capitol
este cu mult mai mare decât
media european`. Progresele
f`cute în cadrul serviciilor medicale psihiatrice nu sunt suficiente. În domeniul s`n`t`]ii
mintale, ]ara noastr` a fost criticat` de Uniunea European` [i
noi ne însu[im semnalele venite din partea Parlamentului
European“, precizeaz` ministrul S`n`t`]ii, Eugen Nicol`escu. „În mediul rural nu exist`
psihiatri, ci doar medici de
medicin` general` care trateaz`
[i afec]iunile psihice. În spitale
exist` un psihiatru pentru 12-16

[i chiar 30 de pacien]i interna]i.
Din cele 4.450 de asistente medicale, doar 300 au studii [i în
psihiatrie. Cl`dirile în care
func]ioneaz` spitalele de psihiatrie sunt uzate, iar pentru
reabilitarea lor au fost alocate,
sporadic, fonduri. Ultimul spital de psihiatrie construit în
Bucure[ti are o vechime de 85
de ani. Exist` cazuri în care
bolnavii psihic sunt interna]i
al`turi de pacien]ii cu tuberculoz` [i cu afec]iuni neurologice“, declar` acela[i Nicol`escu. Cunoa[tem, dom’ menistru.
Uneori sunt interna]i chiar \n
Ministerul S`n`t`]ii. Altfel nu
se explic` ultimile ac]iuni ale
[efului lor.
Magistra]ii Tribunalului Timi[ au acceptat recursul procurorilor [i au respins cererea
de eliberare condi]ionat` a lui
Miron Cozma. Sentin]a este definitiv`, iar „luceaf`rul huilei“
poate s` cear` eliberarea condi]ionat` din [ase în [ase luni. În
urma contopirii pedepselor primite pentru mineriade, Cozma
mai are de efectuat un an [i zece luni de deten]ie. Fostul lider
al minerilor a fost sus]inut în
sala de judecat` de fiul s`u, de
fosta so]ie, dar [i de actuala
iubit`. Dac` mai era \n ]ar`
Marinela Ni]u, [i mai era iubita
lui Cozma, poate c` altfel decurgeau lucrurile. Judec`torii
[tiu de ce.

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

2006 – anul marilor jocuri politice
Miza politicq a anului 2006 este reprezentatq de raportul de ]arq al Comisiei
europene, document care va tran[a primirea României în Uniunea Europeanq,
sau amânarea pentru o perioadq greu de determinat. Surse bine informate din
mediul politic sus]in cq la Bruxeles se vehiculeazq o tezq, conform cqreia Bulgaria
[i România ar urma sq fie acceptate în UE fqrq a avea însq nici unul dintre
drepturile celorlalte ]qri integrate. Nu este greu de observat cq în jocurile de
interese pro [i contra aderqrii României la Uniunea Europeanq sunt implicate [i
anumite servicii secrete externe.

Ludovic Orban

Ultima diversiune lansat`
în media interna]ional`, cea a
a[a-ziselor închisori secrete ale
CIA din România a fost precedat` [i este succedat` de ac]iuni
de dezinformare-influen]are a
mediilor politice [i mediatice.
Principalul vector de influen]are a opiniei publice, dar [i
al mediilor politice va r`mâne
[i în 2006 presa, sub cele trei
forme –, scris`, audio [i vizual`.
Din acest punct de vedere avem
deja o concentrare a unor publica]ii centrale [i posturi de televiziune în mâinile grupului Liviu Luca – Sorin Ovidiu Vântu.
Cel pu]in în ultimul timp, cei
doi par a fi apropia]i de gruparea Patriciu din PNL, acesta fiind segmentul politic unde se
vor desf`[ura cele mai interesante jocuri în 2006.
Premierul T`riceanu apar]ine grup`rii Patriciu, dar în
Partidul Na]ional Liberal for]a
sa este în continu` sc`dere.
Gruparea Patriciu înt`rit` sau
nu cu gruparea ocult` [i de ce
nu de presiune a lui Liviu Luca
[i Sorin Ovidiu Vântu are nevoie în fruntea PNL de un politician care s` constituie o contrapondere în fa]a pre[edintelui
Traian B`sescu. În ultimul timp
în cercurile liberale se vorbe[te
despre o posibil` rocad` la conducerea partidului, în sensul înlocuirii lui T`riceanu cu actua-

lul viceprimar [i pre[edinte al
PNL Bucure[ti, Ludovic Orban,
care apar]ine tot grupului Patriciu, dar este cunoscut ca fiind
împotriva lui B`sescu [i evident
împotriva fuziunii PD – PNL.

O opoziþie superbã
ºi inexistentã
De cealalt` parte a e[ichierului politic, cu excep]ia Parti-

dului România Mare, practic
nu exist` partid de opozi]ie.
PSD-ul nu numai c` nu a reu[it
s` se reformeze, dar este din ce
în ce mai mult perceput de opinia public` ca fiind o grupare
de afaceri[ti [i de îmbog`]i]i pe
c`i ilicite.
Singura surpriz` care o
poate oferi PSD-ul în 2006 ar fi
schimbarea lui Adrian N`stase

din func]ia de pre[edinte executiv al partidului cu Ioan Rus,
fost ministru de Interne, apreciat ca un politician realist,
pragmatic [i neimplicat în
scandaluri de corup]ie. În ceea
ce prive[te cariera politic` a lui
Adrian N`stase, dup` ultimul
scandal generat de o mo[tenire
misterioas` de 1 milion de
euro, aceasta poate fi conside-

rat` încheiat`. Nu se întrev`d
deocamdat` alte regrup`ri pe
scena politic`, în special pe
zona stângii, lucru care ar merita s` dea de gândit anali[tilor,
pentru c` un astfel de segment
lipsit de orice ofert` politic`
serioas` poate fi atras în diferite
ac]iuni aventuriste, care, negestionate eficient [i la timp, pot
duce la destabilizare. Un exem-

C`lin Popescu-T`riceanu

plu concludent în acest sens îl
reprezint` permanenta manipulare a angaja]ilor de la Metrorex, care oricând prin ac]iuni
revendicative pot provoca haos
în capital`.

Economia ºi politica
intereselor
Un actor colectiv aflat în
spatele scenei politice îl constituie marii juc`tori la Burs`. Ancheta Parchetului General privind de]inerea [i vânzarea ac]iunilor Rompetrol de c`tre reprezentan]i ai clasei politice române[ti demonstreaz` modul
în care se pot manipula de
aceia[i oameni, grupa]i în cercuri de interese [i de presiune
atât economia, cât [i politica.
Existen]a acestor grupuri de
care se tot vorbe[te, inclusiv de
la nivelul pre[edin]iei, probeaz` c` în România s-a dezvoltat
o p`tur` oligarhic`, care poate
aranja piesele pe e[ichierul politic, mimând respectarea regulilor jocului democratic.
Exceptând o eventual`
surpriz`, generat` de o stare de
excep]ie, ace[tia par a fi principalii actori ai jocului politic în
2006. Nu l-am exclus pe Traian
B`sescu, rezervându-ne dreptul
ca în num`rul viitor s` abord`m
anul politic 2006 prin prisma
jocurilor preziden]iale.
George Dora
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„Becali m-a ameninþat cã dacã nu-i dau
banii mã împuºcã“
Iat` declara]ia lui Anton
Constantin, \n forma \n care a
ajuns [i \n fa]a oamenilor legii:
„|n ziua de sâmb`t`, 8.01.2005,
prin intermediul unui cunoscut,
am ajuns la clubul proprietate a
lui Becali Ion din satul Pipera,
com. Voluntari, jud. Ilfov, {os.
Pipera-Tunari nr. 35-37, vizavi
aflându-se o banc`, CreditUnion. Aici l-am cunoscut pe
Becali Ion, zis Giovanni, cu care
am jucat câteva partide de table,
dup` care acesta m-a invitat s`
vin [i a doua zi, la o petrecere pe
care o va organiza pentru ziua sa
onomastic` (Sf. Ion – n.r.). Am
fost de acord, astfel c` \n ziua de
9.01.2005 m-am deplasat la
acela[i club, unde \n jurul orelor
22.30 mi s-a propus s` joc pocher. Propunerea mi-a fost f`cut` de Becali Ion, \ns` am refuzat un joc \n doi, astfel c` acesta
a mai g`sit un partener, cuno[tin]` a sa, pe nume Constantin,
zis «Sandy» sau «Gati».“

Sume enorme
„Am jucat c`r]i pe bani, pân` a doua zi la ora 17.00, folosind mai multe perechi de c`r]i
de joc ale clubului, pe care, la
cererea lui Becali Ion, le aducea
un barman, pe nume Petre. Am
pierdut la joc sumele de 6.200
de dolari SUA, l.700 de euro [i
80.000.000 de lei, precum [i ma[ina mea, Dacia Solenza, evaluat` la joc la suma de 5.000 de
dolari SUA. Am plecat acas` [i
am luat leg`tura cu mai mul]i
prieteni, pentru a \mprumuta
bani s` \mi recuperez ma[ina. |n
aceste condi]ii, am apelat la Paul
Istrate [i Nechita {tefan, din
Z`rne[ti, jude]ul Bra[ov, care
mi-au adus o sum` mai mare de
bani [i \mpreun` cu ei m-am
deplasat la clubul lui Becali Ion,
unde am ajuns \n jurul orelor
12.00, \n ziua de 11.01.2005.
I-am dat lui Ion Becali suma de
3.750 de euro, echivalentul sumei de 5.000 de dolari SUA, du-

p` aprecierea chiar a lui Becali
Ion, ca [i \nc` 500 de dolari
SUA pentru \ntârziere, primind
\napoi actele [i cheile ma[inii
mele Dacia Solenza.
Am stabilit s` ne \ntâlnim
la acela[i club, seara, la orele
22.00, pentru ca domnul Becali
Ion s`-mi acorde o revan[` la
c`r]i, ceea ce s-a [i \ntâmplat.
Astfel c`, la orele 22.00, eu, fiind \nso]it de martorii Istrate
Paul [i Nechita {tefan, am jucat
din nou c`r]i cu Becali Ion zis
Giovanni, stabilind ca or` final`
ora 2.00 (noaptea).“

Se întoarce roata
„Ca [i prima dat`, Becali
mi-a propus s` jucam \n trei,
adic` eu, el [i acel Constantin zis
«Gati», prieten de-al s`u, \ns` eu
am refuzat, apreciind c` am fost
\n[elat prima dat`, atât printr-o
eventual` \n]elegere a lor, dar
mai ales prin folosirea unor perechi de c`r]i \nsemnate. |n aceste condi]ii, am jucat doar eu cu
Becali Ion, folosind trei-patru
perechi de c`r]i de joc ale clubului, pe care le aducea barmanul
Petre, acestea nefiind noi, ci folosite, de un gen special, de cazinou, din Germania.
Am jucat de la ora 22.00
pân` la ora 9.00 a doua zi diminea]a, adic` 12.01.2005, când eu
câ[tigasem 30.000 de dolari
SUA [i 12.500 de euro. La acea
or`, numitul Becali Ion a spus c`
vrea s` verifice c`r]ile, astfel c`
l-a pus pe barman s` \nchid`
u[ile cl`dirii [i l-a chemat prin
telefon pe fratele s`u, Becali
Victor. Acesta a venit, a studiat
c`r]ile de joc [i dup` aproximativ 10 minute a concluzionat c`
pachetele de c`r]i cu care jucasem cu fratele s`u sunt \nsemnate, de[i toate c`r]ile de joc fuseser` aduse chiar de barmanul
clubului, acel Petre, ba chiar c`
a[ fi avut vreo \n]elegere cu unul
dintre oamenii lui (Constantin,
zis «Gati»).“

„M-a ameninþat
cã mã împuºcã“
„|n acest moment, Becali
Ion, zis Giovanni, a \nceput s`
m` \njure [i s` m` amenin]e c`
nu plec din casa lui [i s`-i dau
\napoi banii pe care i-am
câ[tigat. Am discutat \n contradictoriu pân` la ora 11.30, timp
\n care am fost sunat pe telefonul mobil personal de doi
cunoscu]i, care au auzit prin
telefon cuvintele amenin]`toare
adresate mie de Becali Ion.
Ace[tia sunt Mustafa Nicu din
Giurgiu [i Gabi, zis «Giboi», tot
din Giurgiu, pe care \i voi aduce
ca martori. |n final, \n jurul
orelor 11.30, \n ziua de
12.01.2005, Becali Ion, zis
Giovanni, m-a amenin]at c` m`
\mpu[c` dac` nu \i dau banii
\napoi. Cunoscându-l din massmedia ca un om cu putere [i fiind \n clubul proprietatea sa, cu
u[ile \ncuiate, m-am speriat [i
i-am dat sumele de 30.000 de
dolari SUA [i 12.500 de euro,
dup` care am plecat. Men]ionez
c` acel club nu a fost frecventat
de public, pe tot timpul jocului
aflându-se acolo doar eu, Becali
Ion, zis Giovanni, barmanul Petre, Constantin, zis «Gati», un
tân`r de aproximativ 18-20 de
ani care cur`]a scrumierele [i cei
doi amici ai mei, Istrate Paul [i
Nechita {tefan.“

Insistenþe zadarnice
„Dup` ce am plecat, mai
multe zile la rând am \ncercat s`
\l conving pe Becali Ion s` \mi
dea \napoi banii lua]i prin amenin]are, \ns` acesta a refuzat, ba
chiar \n ziua de 16.01.2005
(duminic`) i-a spus la telefon lui
Istrate s` fiu mul]umit c` nu
m-a [i b`tut. Pentru credibilitatea celor afirmate de mine, v`
aduc la cuno[tin]` numerele de
telefon mobil ale lui Becali Ion –
0724.56.77.77 [i barmanului
Petre – 0722.64.74.56, solicitân-

Nota Bene

Scandaluri în care a fost implicat Giovanni
Certurile \n care a fost parte omul de fotbal
au fost nenum`rate, dar unele dintre ele s-au
transformat \n b`t`i [i scandaluri.
Octombrie 2003. Scandal mare \n zona reziden]ial` Pipera. Primarul comunei Voluntari,
Florentin Pandele, [i omul de afaceri Giovanni
Becali au intrat \ntr-un conflict care s-a l`sat cu
un certificat medico-legal, o plângere la poli]ie
[i cu zeci de amenin]`ri. „Totul a \nceput acum
o lun`, când am f`cut referendum ca Voluntariul
s` devin` ora[ [i s` p`streze Pipera. Becali voia
s` rup` zona de sub administra]ia Voluntariului
[i de atunci m` amenin]` c` vine cu oamenii lui
[i m` zboar`. Voia s`-[i fac` afacerile lui ne-

stingherit. (...) Atunci a venit din spate [i a
t`b`rât cu pumnii pe mine. Nu m-a biruit [i a
pus mâna pe pietre. A reu[it s` m` loveasc` la
mân`. Apoi a \ncercat s`-mi dea \n cap cu un
hârle]“, povestea primarul Pandele. Primarul
mai spune c`, dup` lovituri, Becali l-a amenin]at
cu moartea.
{i Mitic` Dragomir, pre[edintele Ligii Profesioniste de Fotbal, recuno[tea c` a avut rela]ii
extrem de tensionate cu Ioan Becali, fiind chiar la
un pas de b`taie. „Cu Giovanni Becali m-am alergat cu ma[inile prin Bucure[ti, dar el a fost b`rbat
[i nu s-a legat de familie“, declara, pe un post de
televiziune, Mitic` Dragomir.

du-v` s` ridica]i listele cu numerele de telefon la care s-a vorbit \n aceast` perioad` de la cele
trei telefoane, respectiv al meu,
al lui Giovanni Becali [i al lui
Petre, barmanul. Solicit, de asemenea, ridicarea c`r]ilor de joc
de la clubul din Pipera. M` constitui parte civil` cu sumele de
41.000 de dolari SUA, 14.200
de euro [i 80.000.000 de lei.
Pentru dovedirea celor reclamate de mine, m` voi folosi
de urm`toarele probe: martorii
indica]i \n plângere, \nscrisuri
(listele cu apeluri telefonice),
alte mijloace materiale de prob`
(c`r]ile de joc etc.).
Pentru verificarea celor declarate, am apelat [i la Inspectoratul de Poli]ie al Jude]ului Ilfov,
care ne-a r`spuns \n felul urm`tor: «La data de 20.01.2005,
Constantin Anton din municipiul Giurgiu a depus la sediul Inspectoratului de Poli]ie al Jude]ului Ilfov plângere penal` \mpotriva lui Ion Becali din ora[ul
Voluntari, sat Pipera, \nregistrat`
sub num`rul 1060/20.0l.2005,
\n care reclama c` a fost deposedat de acesta, prin amenin]are,
de o sum` de bani».
O plângere cu con]inut
identic a fost primit` de la Parchetul de pe lâng` Judec`toria
Buftea [i \nregistrat` sub num`rul 1.081/21.01.2005.

Ameninþãri la adresa
tuturor
|ntre timp, Becali a \nceput
s` se r`zboiasc` [i cu jurnali[tii.
Declar` pe la emisiunile TV unde este invitat c` i-ar \mpu[ca pe
to]i, \i nume[te „jeguri“ [i „nenoroci]i“. |n schimb, ac]iunea
\nceput` de Anton Constantin
l-a speriat, a[a c` \ncearc` totul
pentru a sc`pa de mâna justi]iei.
Ultima g`selni]` a fosului
impresar este repetarea obsesiv`
a faptului c` n-a auzit \n via]a lui

de Constantin Anton, c` n-a jucat vreodat` pocher cu acesta [i,
deci, c` \ntre cei doi n-ar fi avut
loc vreun conflict.
Iat` \ns` ce ne declar` Constantin Anton: „|n urma unui
telefon primit din partea lui Ion
Becali, urma s` ne \ntâlnim \n
barul hotelului Lido, pe data de
29.03.2005. Am mers la ora stabilit` [i m-am \ntâlnit cu el, fiind
\nso]it [i de o cuno[tin]` a mea.
Becali mi-a spus c` nu accept`
s` fie de fa]` a treia persoan` [i
c` vrea s` vorbeasc` doar cu mine. Din discu]ia cu el am intuit
c` avea de gând s`-mi preg`teasc` un flagrant, pentru c` nu
accepta s` vorbim despre faptul
c` am participat la petrecerea de
ziua sa, c` am b`ut [i am jucat
c`r]i, ci \ntreba doar ce preten]ii
am, \n mod obsesiv. Am refuzat
s` primesc 5.000 de dolari, pe
motiv c`, dac` voi accepta, o voi
face legal, \n prezen]a avocatului sau la Poli]ie. Urma s` ne \ntâlnim pe 1 aprilie, pentru a stabili o \n]elegere.
Cu o zi \nainte, deci pe 31
martie, mi-a transmis telefonic
con]inutul unei declara]ii pe care
dorea s-o dau [i s-o semnez pentru stingerea conflictului. Ulterior, mi-a transmis-o [i prin fax,
stabilind c` dac` sunt de acord
cu con]inutul acestei declara]ii
s` ne vedem pe 01.04.2005. Nu
am fost de acord, pentru c` nu
\ntrunea condi]iile legale, iar eu
doresc ca tot acest conflict s` se
sting` doar \n condi]iile legii, nu
depunând eu o declara]ie atât de
dubioas`“. Iat` transcrierea con]inutului acestei „declara]ii“:
„Subsemnatul Constantin
Anton, \n calitate de parte v`t`mat` \n dosarul penal nr 1060/
2005, prin prezenta doresc s`
fac urm`toarele preciz`ri fa]`
de cele declarate anterior \n
plângerea penal`:
De[i am formulat plânge-

rea penal` \mpotriva domnului
Becali Ioan, afirmând c` se face
vinovat de s`vâr[irea infrac]iunii de tâlh`rie, fiind deposedat
[i de o sum` de bani, nu mai doresc s` continui acest demers,
\n]elegând s` m` \mpac cu dl
Becali [i s` rezolv`m problemele existente \ntre noi pe cale
amiabil`, \ntrucât incidentul a
fost generat de o incorectitudine
[i ne\n]elegere la jocul de c`r]i.
Prin aceast` declara]ie
precizez c` doresc s` \nceteze
toate actele de procedur` penal` \ncepute \mpotriva domnului
Becali [i consider c` problemele
\ntre subsemnatul [i dl Becali puteau [i pot fi rezolvatre \n alt mod
decât printr-un proces penal.
Prin semnarea acestei declara]ii precizez c` nu mai am
preten]ii financiare de nici un fel
de la domnul Becali, m-am \mp`cat cu acesta [i nu mai doresc
s` dau curs plângerii mele.
Aceast` declara]ie dat`
ast`zi .............. 2005 reprezint`
voin]a mea liber` [i neviciat`.
Declar [i semnez
Constantin Anton“
V` prezent`m \n facsimil
documentul, care atest` nu
numai faptul c` Becali \l cunoa[te bine pe Constantin Anton, ci [i c` \ntre cei doi a avut
loc un conflict la jocul de c`r]i,
\n urma c`ruia a fost \ntocmit un
dosar penal pe numele lui Becali. Constantin Anton nu a dat
curs propunerii lui Becali, alegând s` continue \n justi]ie.
Aten]ie la antetul documentului! Acesta poart` numele
[i num`rul de telefon al firmei
de impresariat sportiv „Becali &
Popescu“. S` nu uit`m, Gic`
Popescu, asociat al lui Becali \n
cadrul acestei societ`]i, a candidat, propov`duindu-[i prin ]ar`
moralitatea [i corectitudinea, la
[efia Federa]iei Române de Fotbal. {i a pierdut, se pare, tot pe
mâna lui Becali.

Declaraþii
„Am pierdut la joc sumele
de 6.200 de dolari SUA, l.700 de
euro [i 80.000.000 de lei, precum [i ma[ina mea, Dacia Solenza, evaluat` la joc la suma de
5.000 de dolari SUA“.
„|n jurul orelor 11.30, \n
ziua de 12.01.2005, Becali Ion,
zis Giovanni, m-a amenin]at c`
m` \mpu[c` dac` nu \i dau banii
\napoi. Fiind \n clubul proprietatea sa, cu u[ile \ncuiate, m-am
speriat [i i-am dat sumele de
30.000 de dolari SUA [i 12.500
de euro, dup` care am plecat“.
Anton Constantin,
reclamantul lui Becali
C.B.
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top secret

Agenþii noºtri ilegali – adevãraþii 007 (XXVI)
– Biografia realq (continuare) –
Am ajuns la Buz`u pe la
prânz. Primii care ne-au felicitat au fost mama [i sora lui Florin, Alina, fata care la agap` îmi
zdrobise pentru prima oar` inima [i pe care într-un fel o abandonasem, pentru un timp, pentru a m` preg`ti în vedera examenului la facultate. Amândou` aflaser` de rezultatele
noastre de la unchiul lui Florin,
care le sunase cu o sear` în urm` [i le comunicase succesul.
Întâlnirea cu ea m-a r`scolit pu]in, pentru câteva clipe,
dar m-am ab]inut, c`ci [tiam c`
o voi revedea peste circa o s`pt`mân`, când urma s` ne vedem to]i colegii care reu[iser`
la facultate. Florin îmi promisese c` la întâlnire urma s` vin`
[i Alina, a[a c`-mi p`stram
energia sentimental` pentru
ceea ce urma s` vin`. Mi se
p`rea mai romantic [i mai natural. Ne-am îmbr`]i[at oricum,
apoi ne-am desp`r]it, urmând
s` ne revedem în curând. De la
Florin am plecat spre cas`. Dl.
Andreescu s-a oferit s` ne duc`
personal cu ma[ina pân` la
Ple[coi. Afirma c` merit`m [i
eu [i Silviu, [i nu gre[ea. Florin
s-a hot`rât s` mearg` [i el, a[a
c` am plecat în aceea[i echip`
spre p`rin]i, care a[teptau emo]iona]i rezultatele examenului.

spun. Poate vei avea ocazia s`
]i-o dovedesc în curând. N-o
min]eam.
Încercam sq ghicesc la ce se gândea, dar ceva din
inimq mq oprea sq sparg lini[tea clipelor care se
opriserq între noi [i care dqdeau revederii noastre o
emo]ie reciprocq [i de o putere extraordinarq

tu[a Ana. Dup` cum zâmbeam,
to]i cei sosi]i [i-au dat seama
foarte u[or c` nu puteam s` fiu
decât înving`tor. Succesul nostru a fost udat întâi cu lacrimi

Am aranjat cu Florin [i Silviu sq-i contactqm
pe to]i colegii no[tri peste câteva zile [i sq organizqm
o a doua agapq, a învingqtorilor. A[a-zisa agapq a fost
stabilitq cu douq sqptqmâni mai târziu,
într-o sâmbqtq
Drumul a fost scurt, ca de
obicei, dar mi s-a p`rut mai
lung ca niciodat`. Ai mei erau
to]i acas`: mama, tata, fratele [i
sora mea, Veronica. Dup` câteva minute au mai ap`rut, ca din
senin, [i unchiul Valeric` [i m`-

de bucurie, apoi cu vin ro[u [i
cârn`ciorii unchiului Valeric`.
Am trecut apoi la pove[ti, pove[ti adev`rate îns` despre subiectele care ne picaser`, despre atmosfera examenelor, despre cum erau îmbr`ca]i con-

curen]ii no[tri, despre profesori, dar mai ales despre cheful
nostru ulterior din Her`str`u. {i
cheful de acas` s-a prelungit
pân` seara târziu. Dl. Andreescu s-a între]inut cu maic`-mea,
taic`-miu [i unchiul Valeric`,
iar eu cu Florin, Silviu, fratele
[i sora mea. Au plecat aproape
de miezul nop]ii. Am aranjat cu
Florin [i Silviu s`-i contact`m
pe to]i colegii no[tri peste câteva zile [i s` organiz`m o a doua
agap`, a înving`torilor. A[a-zisa agap` a fost stabilit` cu dou`
s`pt`mâni mai târziu, într-o
sâmb`t`, în acela[i loc cu prima. Florin s-a ocupat de toate,
de local, de provizii, de muzic`

[i de restul. Convocatorul a fost
destul de mare, ]inând cont de
num`rul de colegi care reu[iser`, dar [i de to]i profesorii no[tri
care, în majoritatea lor, intraser` în vacan]` [i nu plecaser` în
concediu.
A fost un sfâr[it de iunie
de neuitat. Un amestec de bucurie, de satisfac]ii [i vise împlinite, de trecerea unei bariere
în via]a de adolescen]i, de
punctarea unei alte benzi pe
autostrada noii noastre vie]i –
via]a de studen]i. Era ca un bilan] supus examenului împlinirii, examenului curajului de a
bate cu încredere la poarta unei
noi încerc`ri.

nostru [i la care nu apelasem
niciodat`. Florin, colegul [i prietenul meu, mi-a creat îns` cea
mai pl`cut` surpriz`, aducând-o cu el [i pe Alina.
O v`zusem când revenisem din Bucure[ti [i nu credeam c` va veni la întrunirea
noastr`, dar eram sigur c` dac`
a f`cut-o, a f`cut-o pentru mine. Alina era la fel de frumoas`
ca în seara de la agap`, frumoas`, sincer` [i naiv`. Naivitatea
celor [aisprezece ani pe care-i
împlinise de curând.
Când s-a apropiat, ochii ei
verzi str`luceau de bucurie, iar
gura i se deschise într-un zâmbet prietenos [i cuceritor:

Alina era la fel de frumoasq ca în seara de la
agapq, frumoasq, sincerq [i naivq. Naivitatea celor
[aisprezece ani pe care-i împlinise de curând
Reu[isem la facultate [i mi
se p`rea c` intrasem în palatul
viselor, care era imens de mare
dar [i de necunoscut, cu un milion de poteci [i de capcane.
La Bucure[ti reu[iser`
foarte pu]ini. Exigen]ele erau
mai mari [i cei mai mul]i fugiser` la Ia[i, Bra[ov [i câ]iva la
Timi[oara. To]i am fost, toat`
noaptea, veseli [i hipnotiza]i
parc` de frenezia succesului pe
care-l dobândisem cu pu]in
timp în urm` acum ne îmb`ta,
curgând n`valnic dint-un izvor
fermecat. Un izvor din care
curgeau spre necunoscut [i cei
mai frumo[i ani ai tinere]ii
noastre, un izvor pe care-l descoperisem parc` atunci, dar
care existase în subcon[tientul

– M` bucur c` te v`d
Cristi, te felicit înc` o dat` pentru succesul de la Bucure[ti!
Mi-a fost tare dor de tine în
perioada în care nu ne-am
v`zut.
– Iart`-m`, Alina, eu sunt
de vin`, dar a trebuit s` fac un
efort enorm de mare ca s`
ajung aici. Poate c` sacrificiul a
meritat amploarea efortului, iar
timpul pe care îl avem înaintea
noastr` va reu[i s` compenseze
toate clipele pe care le-am fi
putut petrece împreun`. Peste
pu]in timp vei trece [i tu prin
acelea[i momente [i vei în]elege mai bine ce s-a întâmplat.
{i mie mi-a fost tare dor de
tine. M-am gândit tot timpul la
tine, dar n-am avut cum s` ]i-o

În toat` perioada în care
n-o v`zusem o sim]eam tot timpul în mintea mea, dar îmi impusesem s` resping un timp
ideea iubirii. Trebuia s` înv`] [i
s` reu[esc iar visul se împlinise.
O priveam în ochi iar
amintirile de la prima [i ultima
noastr` întâlnire m` invadar`
blând, dar pl`cut, dându-mi o
satisfac]ie într-un amestec de
nevinov`]ie [i o u[oar` culpabilitate nedeslu[it` [i curioas`.
Încercam s` ghicesc la ce
se gândea, dar ceva din inim`
m` oprea s` sparg lini[tea clipelor care se opriser` între noi
[i care d`deau revederii noastre
o emo]ie reciproc` [i de o putere extraordinar`.
Ne pierdusem amândoi
într-o mu]enie ciudat`, dar pl`cut`. Poate c` zei]a iubirii pusese un lac`t pe buzele noastre
fierbin]i care a[teptau s`rutul
dorit cu atâta ardoare. Am mângâiat-o pe obraz, am prins-o
apoi de mân` [i am început s`
dans`m pe ritmul melodiei lente care tocmai se rev`rsa în
toat` gr`dina restaurantului.
Alina î[i l`s` capul pe um`rul
meu [i m` strânse puternic.
Când i-am atins obrazul i-am
sim]it lacrimile calde care-i
inundau ochii [i-i dogoreau [i
pe buze. Am s`rutat-o cu cea
mai puternic` pasiune pe care o
tr`isem pân` în clipele acelea.
Mi-a r`spuns cu aceea[i pasiune, cu aceea[i dorin]`. Amândoi eram parc` droga]i de fericirea care ne cuprinsese instantaneu. Tr`iam un sentiment ciudat de iubire [i speran]`, de
încredere, de început de vis cu
capcane neb`nuite [i necunoscute în spirit [i în suflet, în cupola fericirii neîmplinite, toate
ca ni[te fantome cu aer de credin]`, de legend` f`r` contur [i
f`r` sfâr[it.
Sim]eam inima cum îmi
bate puternic, gata s` explodeze, mânat` de un singur gând,
o singur` dorin]`: s` vin` cât
mai curând ziua în care Alina
s` ajung` lâng` mine la Bucure[ti, iar s`mân]a iubirii
noastre s` încol]easc` acolo, în
lumina reflectoarelor destinului [i în aplauzele milioanelor
de spectatori anonimi: muzica,
st`lucirea stelelor [i parfumul
florilor. (va urma)
Sorin V.
Teodorescu
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Structura mafiei organizate
Din nefericire, rela]iile României cu Moldova nu au fost dintre cele mai
apropiate \n ultimii ani. Dovada este faptul cq mare parte dintre români nu
cunosc nici mqcar cine este pre[edintele Moldovei, cu atât mai pu]in
ce se \ntâmplq peste Prut. Prezenta analizq studiazq conexiunile existente \ntre
factorii politici din sfera actualei sau fostei puteri din Republica Moldova
[i criminalitatea economico-financiarq (denumitq \n mod conven]ional „mafia
albq“). Ea este parte componentq a unei abordqri complexe ce include influen]a
factorului etnic, rela]iile cu structurile crimei organizate interna]ionale, „mafia
neagrq“ (colectorii de taxe de protec]ie, trafican]ii de droguri [i materiale
radioactive, prostitu]ia, criminalitatea propriu-zisq).

Model rusesc

Cinci grupãri mari

Se pot trage urm`toarele
concluzii cu caracter general:
Structura grupurilor mafiei
organizate din Republica Moldova copiaz` modelul rus \n
domeniu: liderul grupului, adjunctul, sistemul de securitate
intern` (alc`tuit din agen]i care
raporteaz` direct liderului).
Specificitatea grupurilor
crimei organizate din Republica Moldova const` \n faptul c`,
\n timp ce grup`rile ruse au un
compartiment de rela]ii politice
„de acoperire“, grupurile de
aici sunt controlate [i conduse
efectiv de politicieni. Se poate
deduce de aici c` mafia din
Moldova nu a atins stadiul de
maturitate, definit prin r`sturnarea ierarhiei – grupul criminal controleaz` [i [antajeaz`
oamenii politici.
|n timp ce componentele
mafiei negre din diverse grup`ri \[i disput` spa]ii [i perimetre (\n Chi[in`u exist` cel pu]in
opt asemenea zone), componentele „mafiei albe“ ac]ioneaz` uneori concuren]ial, \n sectoare economice de ordin strategic (sectorul economic, comer]ul cu petrol, alcool, zah`r,
industria hotelier` etc.). Nu
exist` indicii cu privire la o
conducere „federal`“, de tipul
„Cupolei“ italiene.

Practic, fiecare grupare
dispune de rela]ii
(oameni fideli)
\n toate institu]iile statului
(Ministerul Securit`]ii
Na]ionale,
Ministerul de Interne,
Procuratur`, Justi]ie etc.).
Acest fapt face im-posibil` o
ac]iune de eradicare eficient`
din partea statului. De altfel, [i
alte date vin \n sprijinul ideii c`
nu exist` [i nu poate exista o
voin]` politic` \n sensul men]ionat, anumite ac]iuni sporadice având o cu totul alt` semnifica]ie.
Din unghiul pus \n discu]ie
– al leg`turilor unor importan]i
oameni politici cu „mafia alb`“
– se relev` cinci mari grup`ri:
gruparea „Voronin“, gruparea
„Snegur“, „Andronic“, „Matei“, „Sangheli“ [i „Lucinschi“.
Aceste grup`ri \[i disput` un
procent important al economiei
Republicii Moldova.

Gruparea
Voronin
Figuri de prim-plan: Vladimir Voronin, Oleg Voronin,
Vasile Iovv, Piotr Sosev, Ion
Gu]u. Gruparea posed` o serie
de firme constituite atât \n Mol-

dova, cât [i \n România, Elve]ia
[i Gibraltar. Cea mai mare pondere \n

sfera
afacerilor o are
exportul
de zah`r,
domeniu \n care
se poate spune c`
gruparea de]ine
monopolul.
Vladimir Voronin, pre[edinte
al
Partidului
Comunist, reales de curând
ca pre[edinte al ]`rii, a fost
acuzat c` s-a implicat \n deturnarea unor ajutoare umanitare
din China, \n special medicamente. Se spune c` a vândut
aceste ajutoare \n Moldova [i
Rusia, \n august 1997, iar
banii ob]inu]i ar fi fost transfera]i \n conturi personale.
A existat [i varianta c`
aceste ajutoare ar fi reprezentat ajutorul camuflat al
Chinei pentru campania
electoral`. {i vorbim aici despre 12 milioane de dolari.
Acelea[i acuza]ii i s-au
adus cu prilejul sosirii unui
ajutor umanitar din Cuba,
ajutor destinat spitalelor din
Moldova. Patru mii de tone de
zah`r cubanez au fost vândute
\n Kaliningrad, prin aceea[i filier`.

Oleg Voronin

Vladimir Voronin

Considerat unul dintre cei
mai puternici oameni de afaceri
din Moldova. Este asociat la urm`toarele firme: „Asocia]ia
Zah`r“, din Chi[in`u, „Metal –
Market“, tot din Chi[in`u [i
„M.S.I. Trading LTD“, din Ia[i.
Tot la Ia[i, Oleg Voronin avea
\nchiriate [apte depozite en

gross, folosite pentru exportul
\n România a 25-30 de mii de
tone de zah`r anual. |n plus,
de]ine controlul la firma mixt`
româno-moldovean` „Daewoo“, din Chi[in`u. De asemenea, exist` date cu
privire

la privatizarea
frauduloas`
a unei fabrici
de vinuri din
Volgograd, \n
favoarea aceluia[i Oleg.

Vasile Iovv
Fost ministru al Transporturilor, a semnat \n 1997, \n calitatea sa de demnitar, un contract cu firma „Supercom“, cu
privire la achizi]ionarea aparaturii de comunica]ii necesar`
ministerului pe care \l conducea. Firma cu pricina apar]inea, probabil absolut \ntâmpl`tor, fiului s`u, Dumitri Iovv.

Ministerul a pl`tit 4,23 milioane USD pentru un echipament care costa, real, aproximativ 3,3 milioane. {i so]ia lui
Iovv, Taisia, de]ine 90% din societatea „Autobussines“ din
B`l]i, iar societatea de stat
„Universal-Autoservive“ din
aceea[i localitate a fost privatizat` fraudulos, sus]in surse
din zon`, \n favoarea so]iei
de demnitar.
Apar, totu[i, [i câteva conexiuni importante: una, \ntre grup`rile
Voronin [i Lucinschi, \n
cazul Fininconbank, onde
Oleg Voronin era vicepre[edinte, iar Ion
Sturza, om de
afaceri din

grupul lui Lucinschi, pre[edinte al Consiliului de Administra]ie, iar cealalt` \ntre
grup`rile Voronin [i Sangheli,
prin intermediul lui Piotr
{o[ev, patronul unei firme care \mparte monopolul cu firmele lui
Sangheli \n domeniul importului de benzin` [i derivate petroliere.

Gruparea
Snegur
Figuri de prim-plan: Boris
Birstein, Artur Gherman [i Grigore Cu[nir. Despre cel care
aduce banii, Boris Birstein,
Komsomolskaia Pravda a publicat o serie de informa]ii care
demonstrau leg`turile acestuia
cu fostul K.G.B. [i fondurile
P.C.U.S., care urmau s` fie
transferate \n str`in`tate dup`
c`derea de la putere. Firma sa,
T.K.L., a creat o sor` geam`n`
\n Elve]ia, cu aceea[i structur`

a ac]ionariatului, prin care s-au
\ntocmit documente justificatoare \n cazul unor fraude. Afacerile derulate ilegal aveau
drept suport alcoolul. Firma din
Moldova cump`ra alcool pe
care urma s`-l transporte \n Elve]ia. Alcoolul era, \ns`, \mbuteliat \n ]ara vecin` [i vândut \n
Rusia. Mai multe persoane cu
func]ii \nalte \n administra]ia
]`rii acopereau urmele [i aduceau banii \n Moldova. Natalia
Gherman, fiica lui Mircea Snegur, a fost re]inut` pe aeroportul
din Moscova pentru c` avea
asupra sa mai multe sute de mii
de dolari.

Concernul Seabeco
Moldova
Reprezint` o alt` verig`
important` din lan]ul manevrat
de gruparea Snegur. Societatea
Seabeco Moldova a fost \nfiin]at` „\n scopul exploat`rii ra]ionale“ a fostului hotel al P.C. al
R.S.S.M. |n decretul de \nfiin]are figureaz` faptul c` societatea poate desf`[ura orice tip
de activit`]i economice f`r` a fi
supus` vreunui tip de impozitare. |n plus, Guvernul R.M. se
obliga s` asigure „prin garan]ii financiare, juridice
[i administrative, a tuturor
intereselor societ`]ii, a
mijloacelor financiare [i a bunurilor“. La scurt timp dup`
aceast` asociere, Boris Birstein
a fost numit pre[edinte al
Consiliului Economic Superior
al Republicii Moldova, iar
ginerele lui Mircea Snegur,
care de]inea func]ia de viceministru \ns`rcinat cu rela]iile
economice externe a fost numit
la conducerea firmei Seabeco
Moldova. Se apreciaz` c` Moldova a pierdut, prin aceast`
asociere, câteva milioane de
dolari.

Din nou conexiuni
|n cazul T.K.L. – Bancosind, se realizeaz` leg`tura cu
gruparea Andronic. La interven]ia acestuia, T.L.K. a primit credite preferen]iale de mai
multe miliarde de lei. De asemenea, Bancosind a acordat
T.L.K. certificate false privind
repatrierea valutei pentru produc]ia exportat`. De altfel, ne-
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Nicolae Andronic

Vasile Iovv

repatrierea valutei din exporturi este una dintre infrac]iunile foarte r`spândite \n Moldova. {i cu gruparea Sangheli
s-a f`cut o leg`tur`. Unul dintre oamenii de cas` ai lui
Boris Birtein, cofondator al
T.L.K., E. Leliakov, a \nregistrat la Moscova firma „Rostok“. Cu ajutorul lui Iovv,
„Rostok“ a ob]inut dreptul de
a stinge datoriile Di-rec]iei
C`ilor Ferate din R. Moldova
c`tre Ministerul c`ilor ferate
din Rusia, \n valoare de aproximativ 10 milioane de franci
elve]ieni. Rolul determinant \n
aceast` afacere l-a avut fostul
vicepremier V. Cunev, care face parte din gruparea Sangheli
[i carea facilitat preluarea [i
exportul \n Rusia a unei cantit`]i uria[e de zah`r moldovenesc. „Rostok“ a uitat s` mai
pl`teasc` ceva furnizorilor.
Autorit`]ile au deschis un dosar la Procuratura Chi[in`u, dar
n-a fost luat` nici o m`sur`,
dosarul r`mânând uitat prin
sertare.

Gruparea „Andronic“
Graviteaz` \n jurul Bancosind [i al Societ`]ii Mixte
Moldo-Germane „Germol“.
Unele informa]ii vorbesc de

\ntre]inerea de c`tre Andronic
a unei grup`ri paramilitare care
este folosit` atât \n sfera politic`, cât [i \n cea economic`.
Dup` unele aprecieri, gruparea
Andronic este profilat` nu atât
pe afaceri ilegale, cât pe traficul de influen]` [i [antaj. Se de]in de asemenea informa]ii c`
Andronic a primit de la „Germol“ un Nissan Pajero, \n valoare de 52.000 USD. Firma se
afl` \n leg`tur` cu grupul
T.L.K. pe spa]iul comer]ului
cu alcool.

Bancosind
|n urm` cu câ]iva ani,
banca a ob]inut un credit \n valoare de 1,8 milioane de dolari
din Israel, cu o dobând` de 6%.
|n secret, banca a emis apoi ac]iuni pentru aceast` sum`, care
au revenit acelora[i persoane
care acordaser` creditul. |n colaborare cu Serafim Urecheanu, pe atunci primar al Chi[in`ului, Bancosind a acordat
prim`riei creditul \n valoare de
1,8 milioane USD, dar cu o dobând` de 12%, pentru achizi]ionarea de autoturisme din Israel. Nu mai este de mirare c`
furnizorii autoturismelor sunt
aceea[i care au acordat creditul
cu cântec.

Petru Lucinschi

Gruparea „Matei“
Figuri de prim-plan: Valeriu Matei [i Gheorghe Str`i[teanu. Dup` toate informa]iile,
constituirea acestei grup`ri a
avut loc cu 7-8 luni \naintea alegerilor trecute, la sugestiile unor
ofi]eri superiori din cadrul serviciilor de informa]ii ale Moldovei, prieteni buni de-ai lui
Valeriu Matei. Un ziarist de la
s`pt`mânalul „Mesager“ al Partidului For]elor Democratice,
considerat „om de leg`tur`“ al
lui Matei cu ofi]erii respectivi
chiar a f`cut unele declara]ii \n
acest sens. O dovede[te [i faptul
c` Valeriu Matei s-a remarcat
de-a lungul campaniei electorale prin cele mai bune informa]ii pe care le avea despre
activit`]ile ilicite ale grup`rilor
Snegur, Voronin [i Sangheli.
Valeriu Moraru este pre[edintele companiei „Staff Group“,
din Moldova. Firma sa a achizi]ionat \n capitala Moldovei
dou` hoteluri: „Moldova“ [i
„Chi[in`u“. Acestea au fost
\nchise, renovate [i transformate \n unut`]i de cazare de lux.
Dup` unele estim`ri, compania
dispune de peste 25 milioane de
dolari pentru investi]ii \n unit`]i
de cazare de lux. Se pare c`

Valeriu Matei

Nota bene
Structura grupurilor mafiei organizate din
Republica Moldova copiazq modelul rus
\n domeniu: liderul grupului, adjunctul,
sistemul de securitate internq (alcqtuit din
agen]i care raporteazq direct liderului). |n
timp ce componentele mafiei negre din
diverse grupqri \[i disputq spa]ii [i perimetre (\n Chi[inqu existq cel pu]in opt asemenea zone), componentele „mafiei albe“
ac]ioneazq uneori concuren]ial, \n sectoare
economice de ordin strategic. Vladimir
Voronin, pre[edinte al Partidului Comubanii au venit din Ucraina [i se
\ncearc` crearea unui monopol
pe pia]a hotelier` din Moldova.
Gheorghe Str`i[teanu este
proprietarul companiei „Gatalan“, de]in`toare de sta]ii de
benzin` la nivel occidental, a
unui post de televiziune [i mai
multor magazine. Ceilal]i „oameni de afaceri“ care se ocupau
de contrabanda cu benzin` l-au
eliminat treptat din afaceri,
situa]ia sa financiar` deteriorându-se o dat` cu trecerea timpului. A candidat pe listele electorale ale P.F.D., dar n-a reu[it
s` ob]in` mandatul dorit. Datorit` pozi]iei lui Valeriu Matei,
gruparea este \n ascensiune.

Andrei Sangheli

nist, reales de curând ca pre[edinte al ]qrii,
a fost acuzat cq s-a implicat \n deturnarea
unor ajutoare umanitare din China, \n
special medicamente. Serghei Lucinschi,
fiul fostului pre[edinte, este apreciat de
unele persoane avizate drept capul comer]ului cu alcool [i bquturi alcoolice pe rela]ia Rusia. De altfel, el locuie[te la Moscova. A fost implicat [i \ntr-un scandal public legat de ob]inerea frauduloasq a licen]ei pentru [ampania „Yves-Roche“, prin
[antajarea de]inqtorului legal.

Gruparea „Lucinschi“
Ion Sturza este de]in`torul
pachetului majoritar [i pre[edintele „Incon Group“, dar [i
pre[edintele consiliului de administra]ie al „Fininconbank“.
Datorit` fostului pre[edinte
moldovean, grupul „Incon“ a
reu[it s` ob]in` de la Corpora]ia
Financiar` Interna]ional` un
credit \n valoare de 22 milioane
USD, bani destina]i retehnologiz`rii fabricilor de sucuri [i
conserve achizi]ionate de
aceast` firm` de la stat. Nu este
de mirare c` „Incon“ de]ine
monopolul pe sectorul industriei sucurilor naturale [i a con-

servelor de legume [i fructe. Se
spune c` acest monopol a fost
creat prin privatizarea frauduloas` a fostelor fabrici de stat
din domeniu, cu sprijinul lui
Petru Lucinschi.
Serghei Lucinschi, fiul
fostului pre[edinte, este apreciat de unele persoane avizate
drept capul comer]ului cu alcool [i b`utori alcoolice pe rela]ia Rusia. De altfel, el locuie[te la Moscova. A fost implicat [i \ntr-un scandal public
legat de ob]inerea frauduloas`
a licen]ei pentru [ampania
„Yves-Roche“, prin [antajarea
de]in`torului legal.
C.B.

Mircea Snegur
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Justiþia – mitã, corupþie sau incompetenþã?
Recenta rota]ie de cadre la Consiliul Superior al Magistraturii pare sq fie de bun
augur. Ea vine sq întregeascq mqsurile de reformare a Justi]iei române începute
în 2005 de actualul ministru – Monica Macovei, în condi]iile în care caren]ele
activitq]ii judecqtore[ti [i în mod deosebit a celei desfq[urate de unii procurori,
cresc de la o perioadq la alta, de la un an la altul, pqtând institu]ia
în sine [i mânjind, pânq la miros cu iz de corup]ie [i complicitate la unele din
marile infrac]iuni, numele, sau mai bine zis deja renumele, unor
procurori controversa]i în mass-media, dar [i în cercurile interne
de interese.
Iulian Gâlc` (foto, jos) –
noul pre[edinte ales al CSM,
împreun` cu Cristian Deliorga,
noul vicepre[edinte, vor avea,
dup` cum anun]` barometrul activit`]ii judec`tore[ti [i al corup]iei magistra]ilor, sarcini deosebit de dificile, cu atât mai mult
cu cât, a[a cum afirma chiar ministrul Justi]iei, „magistra]ii sunt
corup]i chiar [i la Înalta Curte de
Casa]ie [i Justi]ie“ [i probabil
chiar [i în CSM [i la celelalte
nivele din subordine, am ad`uga
noi f`r` s` gre[im.
Nu gre[im, pentru c` în ultimul timp mass-media a semnalat numeroase cazuri de corup]ie înregistrate în rândul magistra]ilor, fie ei judec`tori, fie
procurori, din diverse structuri
ale Justi]iei. {i n-au fost pu]ine.
În aceste condi]ii, omul de rând
r`mâne, în ultim` instran]`, o
victim` nevinovat` a mecanismului orb al Justi]iei, mecanism stricat de cele mai multe
ori în mod con[tient chiar de
cei pu[i s`-l ung` [i s` asigure
func]ionarea lui continu`, dar
corect`, f`r` abuzuri, f`r` presiuni fizice [i psihice, f`r` panic`, dar mai ales f`r` erori judiciare. Num`rul acestor victime ar trebui s` scad` vertiginos sau s` dispar`, întrucât suspiciunile privind adev`rata
apartenen]` a unor magistra]i
corup]i las` multe semne de îndoial` [i cresc progresiv în raport cu pu]inele cazuri de corup]ie înregistrate [i solu]ionate
sau nesolu]ionate, dar aflate
înc` în suspans pe masa de lucru a judec`torilor.

„CSM are o imagine
ºifonatã,
uneori pe drept,
alteori pe nedrept“
„CSM va trebui s`-[i fac`
ordine în propria ograd`“, afirma pre[edintele statului de curând. Va fi o sarcin` grea dac`
]inem cont de faptul c` în sistem r`mân în continuare aceia[i
oameni, unii dintre ei f`când
parte din categoria celor care
creeaz` panic` [i presiune prin
modul defectuos de aplicare a
legii [i de folosire a pârghiilor
acesteia. Ne întreb`m dac`
noul pre[edinte CSM, secondat
de proasp`tul vicepre[edinte,
va fi mai bun decât Dan Lupa[cu? Ne întreb`m dac` Iulian
Gâlc` va reu[i s` devin` un
Wilhelm Tell al vremurilor
noastre [i s` îndrepte arcul

Justi]iei mai întâi în ograda pe
care o p`store[te, dup` care s`
treac` în p`durea deas` a corup]iei la nivelul coniferelor?
Oare în cine va trage mai întâi
[i ce otrav` va folosi pentru s`ge]ile sale? Care-i vor fi primele victime: iepura[ii, aricii
sau ur[ii, gheparzii [i leii, animalele cu blan` mai scump`,
dar fals`? P`durea este înc`
mare, dar ne lipsesc adev`ra]ii
[i curajo[ii vân`tori.
„CSM are o imagine [ifonat`, uneori pe drept, alteori pe
nedrept“, a afirmat noul pre[edinte al institu]iei. A[a este,
pentru c` au fost [i mai sunt
cazuri când structuri ale acesteia au mu[amalizat cazuri de
corup]ie ale unor magistra]i din
ograda proprie. Marius Vasile,
spre exemplu, unul din magistra]ii orbi ai Justi]iei, r`mâne
de]in`tor incontestabil a mai
multor dosare penale cu erori
judiciare foarte grave pentru
categoria care-l define[te, [i la
propriu [i la figurat, ca «musc`
neghioab` la încadr`ri judiciare»“. Leg`turile sale obscure cu
mafia sectoarelor 3 [i 4 murd`resc jalnic verigile lan]ului Justi]iei Române, cu rea-credin]`
[i cu bun` [tiin]` din partea sa
în dosare (vezi cazul Inim`roiu) mai pu]in sau foarte mult

controversate cu evident` tent`
de comand` politic` sau de grupuri mafiote, [i, de ce nu, din
comenzi profesionale din acela[i e[alon.

Grav abuz pe linie
justiþiarã
Despre profesionalismul
lui Marius Vasile s-a consumat
mult` cerneal` în presa scris`.
Magistratul Marius Vasile a
r`mas celebru în cazul Inim`roiu – primarul actual al Sectorului 4 – prin modul defectuos în
care a început [i continu`, cu
impertinen]`, urm`rirea penal`.
Marius Vasile [i colegul
s`u, {tefan B`l`nescu, la fel de
„competent“ în materie de
drept penal [i drept procesual
penal, ambii procurori la Parchetul de pe lâng` Judec`toria
Sectorului 4, au r`mas celebri
prin modul în care au început
urm`rirea penal` în cazul Inim`roiu, în dosarul penal nr.
10.951/P/2005.
Cazul a fost [i înc` mai
este mediatizat ca exemplu de
un grav abuz pe linie justi]iar`,
pentru numeroasele înc`lc`ri
ale dreptului penal [i de procedur` penal`.
Primarul Inim`roiu [i ceilal]i patru colegi de echip` sunt
acuza]i pe nedrept pentru abuz

Adrian Inim`roiu, Primarul Sectorului 4

în serviciu cu consecin]e grave
privind înstr`inarea unui spa]iu
comercial pe timpul ex-primarului Vasile Mihalache.
Cazul se judec` la Judec`toria Sectorului 4, unde se [tie
deja c` în spe]` nu exist` înc`
nici o parte v`t`mat` [i nici m`car nu apare nici un prejudiciu,
în consecin]` pân` în prezent
nu exist` nici o infrac]iune. Singura prob` pe care cei doi „justi]iari“ „celebri“ o aduc „grupului“ Inim`roiu este perimat`, ca
[i autorul ei.
Cei doi procurori invoc` o
expertiz` contabil` a unui expert trecut demult de vârsta se-

nectu]ii, expert care pentru modul defectuos în care a analizat
situa]ia real`, de fapt, existent`,
[i a întocmit concluziile a fost
aspru sanc]ionat de forul superior – CECAR – fiind deja exclus din rândurile exper]ilor autoriza]i.
Lipsa de profesionalism a
celor doi magistra]i [i num`rul
mare de anomalii din dosarul
Inim`roiu las` mult de dorit
pentru întreaga Justi]ie Român`
[i ridic` multe semne de întrebare privind nu doar actul justi]iei în sine, dar mai ales moralitatea magistra]ilor implica]i [i
leg`turile acestora cu anumite

grupuri de interese ale vechii
conduceri a Prim`riei Sectorului 4, precum [i ale altor grupuri de interese politice actuale
sau financiare.

Nimic nu se schimbã
Presa a mai scris despre
acest caz [i despre bubele celor
doi procurori, dar urechile care
trebuiau s` r`mân` pe recep]ie
au fost tot timpul astupate.
Nimeni nu [tie de ce, dar niciodat` nu este prea târziu s` afl`m
adev`rul. A fost sesizat` [i
Comisia de disciplin` a Consiliului Superior al Magistraturii,
dar se pare c` ancheta administrativ` împotriva celor doi
magistra]i n-a avut busola necesar` [i s-a pierdut sau s-a lovit de bariera jocurilor oculte
existente în acest dosar [i la
acest for. Sanc]iunile care trebuiau aplicate pentru gravele
abuzuri celor doi procurori au
devenit doar ni[te fantome,
care probabil c` bântuie prin
înc`perile CSM [i prin visele
co[mar ale acestora, tot a[a
cum bântuie prin dosarul întocmit de ei persoana-fantom` cu
domiciliu pe un teren viran care
a f`cut plângerea penal` împotriva primarului Inim`roiu [i a
celorlal]i patru consilieri, to]i
nevinova]i, dar cu aparen]` de
infractori notorii.
Actul în sine este un fals
ordinar, dar pentru cei doi magistra]i este, deocamdat`, un
motiv judiciar de începerea urm`ririi penale.
În num`rul viitor vom
prezenta [i leg`turile celor doi
procurori, precum [i pe cei
care-i acoper` [i-i protejeaz`.
(va urma)
SORIN V.
TEODORESCU
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Ac]iuni secrete: Loja „P2“ în România

Prãbuºirea Bãncii Dacia Felix –
un dezastru premeditat
În episodul precedent al serialului consacrat
dosarului Banca Dacia Felix am prezentat veriga
mafiotq [i desident masonicq a acestei tenebroase
afaceri. Am calificat drept tenebroasq
afacerea Dacia Felix, întrucât în timpul
documentqrii jurnalistice am observat cq pentru a fi
distrusq banca respectivq [i evident pentru
a fi sustrase importante sume de bani
s-a lucrat conform unui plan bine conceput
[i bine executat.
Pe scurt, am putea rezuma
întreaga afacere mergând pe urm`toarea schem`:
– un grup de persoane de bun` inten]ie hot`r`[te la începutul anilor ’90 înfiin]area unei
b`nci române[ti cu sediul la
Cluj, pentru a sprijini dezvoltarea procesului de privatizare în
Transilvania. Ini]iativa, de mare succes în perioada de activitate a B`ncii Dacia Felix, este
„c`pu[at`“ prin apari]ia între
investitori (!!) a dubiosului personaj Ion Ilie Mania, om de
afaceri italian de origine român`. Nu vom reveni asupra biografiei ciudatului [i suspectului

personaj, mul]umindu-ne s`
amintim c` Mania s-a infiltrat
în anturajul Parchetului General
[i al conducerii MAI, respectiv
al fostului ministru Doru Ioan
T`r`cil`. În continuare a fost
atras în calitate de principal investitor Sever Mure[an, pre[edinte al grupului SM Invest.

Totul pentru bani
Prin mecanisme complexe, banii investi]i de Sever Mure[an dispar încet, dar sigur în
conturi deocamdat` necunoscute. Conform unor date [i
informa]ii de ultim` or`, fostul
pre[edinte al B`ncii Dacia Fe-

lix, Ion Sima, ar cunoa[te cel
pu]in unele dintre conturile în
care au disp`rut banii de la
Banca Dacia Felix. Cum Sever
Mure[an intuie[te la un moment dat gigantica escrocherie
pus` la cale de Mania [i Sima,

ace[tia îl denun]` penal [i prin
anumite complicit`]i îi determin` arestarea în Elve]ia. Pentru a
se [terge complet urmele, banca este preluat` de grupul de israelieni condus de Fredy Robinson.
Ce ne determin` s` insist`m asupra unui adev`rat complot în cazul Sever Mure[an? În
primul rând alegerea de c`tre
Ion Ilie Mania a avocatului
Charles Poncet, care s` apere la
Geneva interesele B`ncii Dacia
Felix, fa]` de Sever Mure[an.
Cine este îns` avocatul Charles
Poncet? Un apropiat al lui Licio
Gelli, [eful logii masonice „P2“
ai c`rei membrii au f`cut parte
din re]eaua de spionaj Gladio [i
au fost suspecta]i de autorit`]ile
italiene pentru c` ar fi vrut s`
dea o lovitur` de stat.

Un mason apropiat
de comuniºtii români
Gelli nu era un necunoscut
în cercurile serviciilor secrete
din România. Pân` în 1989, Licio Gelli, în calitate de om de
afaceri, a avut rela]ii privilegiate cu România [i prin unul dintre oamenii s`i de încredere,
Giancarlo Elia Valori, a publicat în Italia operele lui Nicolae
Ceau[escu. Exist` documente
din arhiva fostei securit`]i care
demonstreaz` infiltrarea grupului Gelli – Elia Valori în anturajul fostului CC al PCR, precum
[i în Ministerul de Externe, în
anturajul lui {tefan Andrei.
Conducând loja masonic`
disident` PL, frecventându-l
personal pe Nicolae Ceau[escu,
dup` revolu]ia din decembrie

1989 s-a lansat ipoteza c` fostul
secretar general ar fi fost ini]iat
de Gelli în masonerie.
În anii ’80, Gelli a fost
acuzat de fraud` fiscal` [i de falimentarea B`ncii Ambrosiano,
dup` un model care va fi aplicat
ulterior [i în cazul B`ncii Dacia
Felix.
Dup` evenimentele din
1989, Licio Gelli a revenit frecvent în România [i este demn de
remarcat c` în 1995, când Dacia
Felix intrase în criz`, a f`cut cel
pu]in zece vizite în ]ar`.

Mafia italianã
dorea Transilvania
Revenind la avocatul
Charles Poncet, angajat de Mania împotriva lui Sever Mure[an, acesta fusese condamnat la
doi ani închisoare pentru întocmirea unor documente false ne-

cesare pentru acoperirea unor
tranzac]ii inexistente de 10 milioane dolari SUA, primi]i de
un colaborator de încredere de
la Licio Gelli pe un cont elve]ian.
Putem afirma c`, spre deosebire de alte fraude [i dezastre
bancare, în cazul Dacia Felix
nu se poate vorbi despre credite
neperformante [i doar într-o
mic` m`sur` despre clientel`
politic`.
Banca Dacia Felix a fost
distrus` premeditat prin contribu]ia unor cercuri externe pentru a putea fi mai u[or asigurat`
implementarea în Transilvania
a unor elemente apar]inând cercurilor mafiote din Italia. S` fie
o întâmplare c` majoritatea investi]iilor [i intereselor oamenilor de afaceri italieni sunt localizate în Ardeal [i Banat?
George Dora
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Legea obligã, dar nimeni nu þine
cont de ea
Cine \[i face casq
trebuie sq construiascq [i
un adqpost \n caz de
calamitq]i
Protec]ia Civil` trebuie s`
dea aprob`ri pentru construirea
unui imobil. Interesant este,
\ns`, c` avizul Protec]iei Civile
este obligatoriu [i pentru construc]ia unui balcon. Probabil
pentru a vedea dac` te po]i ad`posti sub el atunci când `ia din
cer dau cu bombardeaua.

Protejarea populaþiei
|n fiecare an ne confrunt`m cu inunda]ii sau \nz`peziri, \n fiecare an este g`sit`
muni]ie neexplodat` r`mas`
printr-o curte sau pe câmp, r`mas` din al doilea r`zboi mondial, de la o tragere sau de aiurea. Unii reac]ioneaz` a[a cum
trebuie când sunt pu[i \n asemenea situa]ii, al]ii \[i pierd capul sau dau din col] \n col]. Câ]i
dintre noi [tiu cum trebuie s`
procedeze \n cazul unui accident chimic, biologic sau,
Doamne fere[te, nuclear? Câ]i
dintre noi [tiu c` \n caz de r`zboi \[i au locul lor \ntr-un anumit ad`post de protec]ie civil`?
Câ]i [tiu cum trebuie s` se
comporte dup` ce au ajuns acolo? Foarte pu]ini.

Adãpostul – metrou
Exist` ad`posturi comune
[i ad`posturi individuale. Cele
individuale trebuie s` le construiasc` fiecare persoan` care
\[i face o cas`. A[a spune legea.
Problema este cu cele comune,
prezente [i necesare \n marile
aglomer`ri urbane. |n Capital`,
de exemplu, ad`posturile cele
mai performante [i \nc`p`toare
sunt sta]iile de metrou. |n caz
de r`zboi, se transform` automat \n ad`posturi. Cea mai
mare parte a popula]iei Capitalei ar urma s` ajung` aici.

Adãpostul – subsol
O parte dintre subsolurile
multor blocuri este amenajat`
\n ad`posturi. Au fost construite, majoritatea, \ntre anii 1952
[i 1960. La 48 de ore dup` ce se
declar` starea de r`zboi, acestea trebuie s` fie func]ionale.
Func]ionale \nseamn` s` aib`
instala]iile de filtrare [i ventila]ie \n bun` stare, s` aib` rafturi
[i b`ncu]e, dar [i rezerve de ap`
potabil`. Capacitatea unui ad`-

post este de 50, 150 sau 300 de
persoane. La intrarea \n bloc
exist` semnul de ad`post: un
„A“ mare \ntr-un cerc.

Dotarea obligatorie

ceea ce \ntr-un r`zboi se \ntâmpl` destul de des, instala]ia
func]ioneaz` [i cu ajutorul unei
manivele de cea mai bun` calitate. Ie[irea nu este obligatoriu
s` fie aceea[i cu intrarea. Ad`-

Existq \n România, se spune, [i cel pu]in douq
adqposturi antiatomice. Despre acestea, \nsq, nu
vorbe[te nimeni, pentru cq nu sunt destinate
publicului larg, ci au rol de puncte de comandq, atât
militarq, cât [i civilq.
|n primul rând, intrarea.
Trebuie s` existe o cale facil`
de acces, u[a s` fie metalic`,
groas`, perfect etan[`. Urmeaz` instala]ia de filtro-ventila]ie.
Porne[te, \n mod normal, la o
simpl` ap`sare de buton. Pentru cazul \n care se ia curentul,

postul trebuie s` aib`, \n mod
obligatoriu, un tunel de evacuare, cu o lungime egal` cu dou`
treimi din \n`l]imea cl`dirii.

ªi totuºi, ce facem
dacã e rãzboi?
Dup` ce sun` sirenele de
alarm`, ne vom buluci c`tre
ad`posturi. Norocul este c` mai
nimeni nu [tie unde este cel
mai apropiat ad`post, c` altfel
nu am fi avut loc. |n Bucure[ti,
de exemplu, \ncape \n ad`posturi maximum 30% din popula]ie. Apoi, vom descoperi c`
doar o parte dintre aceste ad`posturi sunt func]ionale. Func]ionale la nivelul anilor ’60. Rachetele de ast`zi nu au nici un
fel de problem` s` le spulbere,
pur [i simplu. Despre vreun
atac nuclear, mai bine s` nu mai
vorbim.
Daniel Valeriu
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Trafic internaþional de droguri
curmat de autoritãþile române (IV)

Badea Petre a fost apelat
din Turcia de Karamagarali
Halit. Acesta i-a cerut s`-i predea 20 kg heroin` lui N`stase
Vicen]iu, comunicându-i num`rul de telefon [i asigurându-l c` a discutat cu el despre
„afacere“.
Badea Petre s-a deplasat la
domiciliul lui N`stase Vicen]iu
în scopul p`str`rii secretului
afacerii [i pentru a-l feri pe
N`stase de „necazuri“, adic` de
al]i ochi [i urechi.
Ajun[i în Strada Ozana,
Badea Petre i-a solicitat telefonic lui N`stase s` coboare
pentru a-i preda marfa. Acesta a
coborât, a primit geanta cu 20
kg heroin` [i i-a solicitat telefonul mobil lui Badea pentru
a-i „raporta“ lui Karamagarali
Halit c` a primit marfa [i totodat` acesta din urm` s` aib` o
dubl` confirmare, v`zând num`rul de mobil al lui Badea (num`r cunoscut de turcul Halit).

Pânã la Paris ºi înapoi
În ziua când a primit cele
20 kg de heroin`, N`stase a
mers cu geanta la serviciu, întrucât urma s` plece în voiaj la
Paris împreun` cu Sfetcu Alexandru. Cei doi au mers la o cabin` unde au verificat „marfa“
care era ambalat` în pachete
din plastic.
Au ascuns-o [i au plecat
spre Paris. Ajun[i la Paris, aici
ceva nu a func]ionat cum trebuie sau poate omul lor de leg`tur` a fost urm`rit, astfel c` la
întâlnire nu s-a prezentat nimeni s` preia heroina [i cei doi

trafican]i (conductori de tren)
au readus-o în România, iar la
Bucure[ti au predat-o lui Karamagarali Mihaela, so]ia lui
Halit.
Sfetcu Alexandru mai f`cuse tranzac]ii cu droguri anterior, astfel c` la un singur transport a introdus în România 40
kg de heroin` din Turcia, „marf`“ predat` acolo de un necunoscut pe baz` de parol` confirmat` telefonic de Karamagarali
Halit.
Neputând s` asigure scoaterea imediat` din ]ar` a celor
20 kg de heroin` cu care s-a întors de la Paris, Karamagarali
Mihaela i le-a l`sat lui Badea
Petre care le-a depozitat în
casa sa de la P`dureni jude]ul
Giurgiu.

„Metoda PKK“
În perioada imediat urm`toare, unii membri ai Partidului
Muncitorilor din Kurdistan
(PKK) au urm`rit s` intre în posesia celor 20 kg de heroin`.
Acest` situa]ie pare cel pu]in ciudat` în condi]iile în care
tot ei erau cei care finan]au [i
trimiteau cantit`]ile de heroin`
la care ne-am referit. Explica]ia
o g`sim chiar în modul de operare al structurilor PKK.
Astfel, în timp ce în Turcia
kurzii ar fi f`cut pe ne[tiutorii,
cei din România aveau sarcina
de a-i tâlh`ri pe c`r`u[ii de heroin`. A[a se explic` faptul c`
la Paris nu s-a prezentat nimeni
s` ridice marfa.
În acest mod heroina r`mânea în posesia „proprietari-

lor“, dar în acela[i timp kurzii îi
îndatorau pe „c`r`u[i“, cunoscu]i [i sub denumirea de „tramvai“, câ[tigând dublu: r`mâneau [i cu marfa, dar î[i asigurau [i transportul gratis din partea „victimelor“.
Procedeul de mai sus i-a
fost aplicat turcului Karamagarali Halit [i so]iei lui Karamagarali Mihaela, în condi]iile în
care primul avea numeroase leg`turi în rândul conductorilor

de tren care efectuau curse în
vestul Europei [i care reprezentau un adev`rat „cal troian“
ideal pentru a penetra spa]iul
Schengen. Ace[tia, prin prisma
atribu]iilor de serviciu, nu erau
supu[i unui control sever din
partea autorit`]ilor, fiind în
afara oric`rei suspiciuni.
Aceast` „îndatorare“ pe
care au urm`rit-o membrii
PKK a fost amplificat` de faptul c` Karamagarali Halit este

cet`]ean turc [i a ajutat pe mul]i
tineri kurzi s` treac` fraudulos
grani]ele spre vestul Europei
permi]ându-le s` se sustrag` de
la participarea la lupta pentru
drepturile poporului kurd.

Acþiune în forþã
Astfel, doi membri ai
„bra]ului armat“ al PKK pe teritoriul României, „{erif“ [i
„Fatih“, l-au r`pit pe cet`]eanul
turc „Rauf“, l-au legat [i l-au

dus la locuin]a lui Karamagarali Halit, situat` în cartierul
Berceni pe Aleea Str`duin]ei la
un bloc.
Imobilizarea lui „Rauf“ nu
a fost întâmpl`toare. Karamagarali Halit îi acorda toat` încrederea, aspect cunoscut [i de
so]ia sa, Mihaela.
În vederea recuper`rii heroinei, „{erif“ s-a înarmat cu un
pistol cu gloan], prev`zut cu
amortizor, în timp ce „Fatih“
avea asupra sa un cu]it de vân`toare. Ajungând la locuin]a
lui Karamagarali Halit, despre
care aveau date c` nu era în România, „{erif“ [i „Fatih“ l-au
pus pe „Rauf“ s` se recomande,
în condi]iile în care ac]iunea
avea loc la orele 23.00-24.00.
Aflând c` e la u[` „Rauf“ [i cunoscându-i vocea, Karamagarali Mihaela i-a deschis. Atunci
cei doi agresori i-au împins din
hol în sufragerie, amenin]ându-i cu arma pe cei afla]i în
apartament, c` dac` scot un
sunet sunt mor]i.
„{erif“ a întrebat-o pe Karamagarali Mihaela unde sunt
cele 20 kg de heroin`. Aceasta
a r`spuns c` marfa se afl` în
drum spre Paris, aspect confirmat [i de „Rauf“, care în urm`toarele secunde a fost lovit
puternic cu piciorul în stomac.
Karamagarali Mihaela a
fost \mpins` în dormitor, legat`
cu o band` izolatoare la mâini
[i la gur`, timp \n care i-a adus
la cuno[tin]` c` Karamagarali
Halit a f`cut r`u c` „s-a pus“ cu
PKK.
Ioan Cosmulescu
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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...

ce limbq mai vorbim
La un moment dat a existat o disputq legatq de
„parazitarea“ limbii române cu termeni engleze[ti.
Pe de-o parte erau puri[tii, cei care ]ineau la
protejarea limbii române prin expulzarea
inamicului cu orice pre] (pre]ul fiind ridicolul, ca în
propunerea ca toate cuvintele împrumutate din
englezq sq fie traduse, laptop-ul devenind astfel
calculator de poalq) [i de cealaltq parte erau
sus]inqtorii evolu]iei naturale a limbii. Sq vedem
cum stau tinerii no[tri.
Diana P. (28 ani, PR manager). În meseria mea, to]i termenii de specialitate sunt în
englez`. Chiar [i postul pe care lucrez are denumirea în englez`. Toat` lumea îi folose[te
[i ar fi absurd s` ne chinuim
s`-i traducem. Ar ie[i un haos
total [i nu ne-am mai în]elege
de nici o culoare.

mâne[te? Nici m`car nu [tiu.
Nici nu mi-am pus problema.
În publicitate nu prea se vorbe[te române[te. {i nici nu trebuie. Trebuie s` ne în]elegem
între noi [i cu clien]ii. Restul
sunt doar ni[te tâmpenii.
Vrem, nu vrem, limba face ce
[tie ea mai bine. Adic` nu st`
pe loc.

Horia G. (24 ani, student).
Asta e culmea. Bine c` s-a renun]at la prostia asta. N-ai
cum s` nu folose[ti termeni

Ioana S. (27 ani, account
manager). Uitasem de problema asta, pentru c` în ultima
vreme nu s-a mai vorbit. Eu

prelua]i din englez`, pentru c`
nu po]i s` ]ii pasul ca s`-i înlocuie[ti [i nici nu are sens, din
moment ce toat` lumea [tie
despre ce e vorba. E o tâmpenie s` încerci s` protejezi ceva
ce nu trebuie protejat, pentru
c` are o via]` [i o evolu]ie proprie.

v`d alt` problem`, [i anume
s`r`cirea limbii, dar nu neap`rat pentru c` prelu`m termeni
din alte limbi, de fapt, din englez`, ci pentru c` ne e lene s`
vorbim mai expresiv. Asta e
într-adev`r de discutat. În rest,
nu m-a[ alarma pentru pierderea purit`]ii limbii române.
Cine are nevoie de puritate?
Poate Pruteanu.
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Cool pe gheaþã
Departe de mine s` m`
v`ic`resc prutenian c` limba
român` se pierde, invadat` de
parazi]i engleze[ti [i de alt` natur`. Limba evolueaz`, normal,
[i cu ea sper`m s` evolu`m [i
noi. E bine s` ne îmbog`]im
limba, dac` totodat` reu[im s`
în]elegem despre ce vorbim.
Câteodat` e mai greu. Ca de
pild`, când prefixul „super“ e
ad`ugat peste tot, la lucrurile
bune – superdistrac]ie, supervreme, supergagic` –, dar [i la
cele rele – superfrig, supernasol, superplictiseal`. Sau ca
atunci când termenul de „cool“,
despre care în]eleg c` ar fi intrat
în ultimul dic]ionar, ajunge s-o
ia ni]el razna.
S` m` explic. Înainte, s` fii
cool înseamna s` ai prezen]a de
spirit, calmul, umorul [i tot
ce-]i mai trebuie pentru ca nici
o situa]ie s` nu te dep`[easc`
sau s` te prind` pe picior gre[it.
Mergea mân`-n mân` cu [armul [i alde Cary Grant [i Humphrey Bogart. Mergea bine, zic
eu. Era de dorit s` fii cool.
Acum, dac` fug de ceva, e
de a fi cool. S` m` mai explic o
dat`. Acum, cuvintele-cheie
pentru cool (u[or de identificat,
pentru c` sunt cuvintele-cheie
din publicitate, televiziune, revistele pentru femei, b`rba]i,
revistele de lifestyle etc.) sunt:
mod`, a fi bran[at, look, stil
(prefabricat în cele mai multe
cazuri, a[ ad`uga eu), ]oale,

cluburi tari, muzic`, adrenalin`,
marc` (de produse) [i or mai fi.
Pân` aici, toate bune. Am
în]eles. {tiu s` recunosc cool-ul
când îl v`d, deci pot s` m` în]eleg cu semenii mei în limba român` evoluat`. Dar ce te faci
când cool-ul e descris ca fiind
abilitatea de a nu-]i cump`ra
înc`l]`minte cu talp` antiderapant` (socotit` uncool, adic`
ne-cool) [i, în consecin]`, de a

c`dea [i de a-]i rupe pantalonii-n coor? O fii cool s` mergi
pe ghea]a bucure[tean`, în drum
spre cel mai tare club, ce-i
drept, dar înc`l]at cu ni[te chestiuni imposibile, tremurând din
toate m`dularele în c`utarea
unui echilibru care nu se las`
prins? Hmm... o fi. Probabil c`
înc` mai am de descifrat tainele
cool-ului, dar avantajul meu e
c` [tiu semnifica]ia unui alt ter-

men, mai simplu. Se cheam`
prost gust [i nu înseamn` neap`rat s`-]i pui costum mov [i
cravat` ro[ie, ci are leg`tur` cu
inadecvarea la situa]ie, cum ar
fi, de pild`, s` te duci la [coal`
în rochie de bal. Sau, c` tot
venise vorba, s` snobezi înc`l]`mintea de iarn` iarna. Oricât
ne-am str`dui, picioarele în
ghips nu vor fi niciodat` la
mod`.

Bianca N. (23 ani, student`).
Nu-mi plac exager`rile, cum
ar fi chestia asta modern` de a
vorbi cu dou` cuvinte în române[te, trei în englez`. Sun`
cam prost. În afar` de asta, e
normal s` împrumut`m. Cred
c` am împrumutat dintotdeauna, nu e acum a[a o noutate.
Singura chestie e c` acum se
împrumut` de la americani.
Nicolae A. (32 ani, copywriter). Eu sunt copywriter.
Cum m-a[ putea numi în ro-

Cristian A. (22 ani, student).
Nu sunt un subiect bun, pentru
c` eu fac informatic` [i acolo
nu se pune problema s` comunici în alt` limb` decât engleza. Iar limba folosit` pe strad`
mi se pare normal`. Doar unii
tineri mai exagereaz` cu englezismele, dar în general mi
se pare c` oamenii se în]eleg
foarte bine. Nu m` gândesc
niciodat` la asta, pentru c` nu
m` intereseaz`.
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