S`pt`mânal
de
informa]ii,
investiga]ii
[i
publicitate

alert a

Director: George Dora
Director executiv: Sorin V. Teodorescu

M I E A PA R
RC E
UR
EA

!

anul II  nr. 31  25 - 31 ianuarie 2006  12 pagini  50 bani (5.000 lei vechi)

EDITORIAL
Desene animate
daniel valeriu
Biata mqtu[q Tamara, cunoscutq, sqraca, doar de
câ]iva oameni cât timp a trqit, a ajuns nu doar sq
devinq celebrq dupq moarte, dar a creat, fqrq sq [tie
[i fqrq sq vrea, o adevqratq felie de folclor \n
]qri[oara noastrq. Ne revoltam cu to]ii pânq acum,
acuzând un om mai bogat peste noapte cu un
milion de euro cq ne ia drept pro[ti. Replica suna [i
ea interesant: scandalul a fost creat de cqtre noi,
presa, cu ajutorul du[manilor fostului premier cu
multe ouq. Scorul bqtea cqtre egalitate: 1-1. Mai
aveam pu]in [i ne puneam cenu[q \n cap. {i totu[i...
O searq ca toate celelalte. {tiri. Normal, comentarii
despre mo[tenirea lui Adi]q. Hm, ceva obi[nuit. {i
vine replica unui copil de 6 ani: Nqstase qsta
seamqnq cu Aladin. Ups! De ce? Pqi tot a[a, cu
lampa fermecatq, peste noapte... 6 ani!!! Ceva se
pare cq nu este tocmai cusher. 6 ani. Pqi stai un pic.
Cam are dreptate. Trqim \n România, o ]arq ca \n
pove[ti, iar cazul Tamara-Dana-Adrian Nqstase
seamqnq al dracului de mult cu pove[tile pe care le
auzim fiecare, la vârsta copilqriei. Aha, Aladin, care
va sq zicq? Ce idee pentru un editorial... {i pentru
cq stqteam cam slab \n domeniul acesta, copilul a
avut bunqvoin]a sq-[i aducq aportul la
\mbunqtq]irea culturii mele generale. A[a am aflat
cq existq o poveste numitq „Iedul cu trei capre“,
unde unul dintre personajele principale este (ptiu!)
mqtu[a. Cât prive[te pove[tile cu lupul cel rqu... aici
chiar stqm bine. Junglq adevqratq, politichia
dâmbovi]eanq. Chiar dacq „Ursul pqcqlit de vulpe“
s-a transformat, la alegerile trecute, \n „Ursul
pqcqlit de iepura[“. Mq tot \ntreb, \n ultimele zile,
cine o fi leul, regele junglei? Sau q[tia
trqiesc doar \n alte ]qri? Atunci care o fi [eful
animalelor politice de pe la noi? Sau Ali Baba?
Aici iar s-a schimbat povestea. Ce bine ar fi sq avem
doar 40 de ho]i... Pânq [i \n Parlament sunt de
câteva ori pe atâ]ia. Of, am intrat \n lumea
pove[tilor... E bine aici, lucrurile sunt
mult mai clare [i la un nivel mult mai decent.
Dacq s-ar fi respectat povestea, vq da]i
seama cam cât de lung ar fi ajuns pânq acum nasul
lui Adrian Pinocchio?
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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
Gregorian Bivolaru
este cercetat de c`tre
procurorii bucure[teni în dou` dosare, unul privind infrac]iuni de trafic de persoane, cealalt` spe]` referindu-se la acuza]iile de instigare

la ur` rasial`, ca urmare a sesiz`rii Federa]iei Comunit`]ilor
evreie[ti [i Centrul pentru Studiul Evreilor România. Comunitatea evreiasc` reclam` faptul
c` Gregorian Bivolaru [i adep]ii la Mi[carea de Integrare Spiritual` în Absolut (MISA), prin
publica]iile lor, ar instiga la ura
rasial`, ceea ce ar contraveni
articolului 317 din Codul penal
referitor la propaganda na]ionalist-[ovin`. Totodat`, reclaman]ii invoc` înc`lcarea Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului
31/2002 privind interzicerea
organiza]iilor [i simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob [i a promov`rii cultului persoanelor vinovate de comiterea
unor infrac]iuni contra p`cii [i
omenirii. Poate reu[esc evreii
s` ne aduc` dovezile necesare.

Filmul pornografic care circul`
[i pe internet, care a fost dat [i
la televizor nu reprezint` o dovad` c` ceva nu e \n regul`.
Procurorii români par practican]i yoga [i beau pipi din
tat`-n fiu. Altfel nu se explic`.

Românii se vor confrunta cu temperaturi deosebit de sc`zute, care vor ajunge chiar la
-25°C, aten]ioneaz` Agen]ia
Na]ional` de Meteorologie.
Gerul vine din Rusia, unde s`p-

t`mâna trecut` s-au înregistrat
chiar [i -31 de grade Celsius la
Moscova. Ministerul Mediului
[i Gospod`ririi Apelor (MM
GA) a transmis tuturor prefecturilor din ]ar` o aten]ionare
meteorologic` potrivit c`reia,
pân` miercuri, vremea va fi
geroas` în toat` ]ara, ajungându-se chiar la temperaturi de
-25°C. Nu vor c`dea precipita]ii decât local [i în cantit`]i
neînsemnate. De miercuri, vremea se va înc`lzi u[or. De la
ru[i vine fata, de la ru[i vine gerul, de la ru[i vin toate lucrurile
bune. Pân` [i Iliescu, tot de
acolo a venit. {i nu singur. Se
cunoa[te.
Agentul [ef adjunct
Vasile Tiberiu, de la
Compartimentul de
patrulare al Poli]iei din ora[ul
maramure[ean Seini, a fost surprins în timp ce primea 1,5 milioane de lei vechi, de la o persoan` c`reia îi promisese c` în
schimb îi va facilita ob]inerea
permisului de conducere auto.
Re]inut, agentul e cercetat pentru trafic de influen]`. Aproape
c` uitasem de ce am mai dat
[tirea asta. Mi-am adus aminte
de ]iganii de la Strehaia, care
luau permise de conducere,

de[i nu [tiau s` citeasc`. A, da,
l-au prins pe poli]ist, asta era.

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

Presa a aflat despre
audierea lui Dan
Ioan Popescu la
DNA printr-o metod` folosit`
[i în alte câteva situa]ii – prin
SMS. Du[manii liderului PSD
din partid sau din Alian]` au
trimis astfel un mesaj pe telefoanele ziari[tilor prin care îi
anun]au c` Dan Ioan Popescu a
venit la DNA pentru a fi audiat
de procurori. Surse judiciare au
declarat c` fostul ministru a stat
de vorb` cu anchetatorii despre
„Afacerea Electrica“, dosar în
care mai mul]i martori au
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amintit`. Ne-am obi[nuit cu fazele astea, doar c` de obicei
autori sunt chiar poli]i[tii. Uite,
c` se schimb` ceva \n MAI.

sus]inut c` Dan Ioan Popescu
ar fi intervenit în cazul unor
contracte ale societ`]ii din cadrul Ministerului Economiei. P`cat c` n-au dat b`ie]ii SMS-uri
de acum câ]iva ani. Sau poate
au dat, dar cum PSD-ul cump`rase toat` presa, or fi r`mas f`r`
credit [i au renun]at.
Ca urmare a cazului
de viol petrecut în
incinta Ministerului
Educa]iei, s-a hot`rât ca sediul
institu]iei s` fie p`zit de reprezentan]ii Jandarmeriei Române. Într-un comunicat de pres`,
se precizeaz` c` „m`sura este
una provizorie, iar, în perioada
urm`toare, conducerea MEdC
va încheia un contract cu
Poli]ia Comunitar`, în baza
c`ruia aceasta va asigura permanent paza la sediile ministerului“. Contractul cu fosta firm` de paz` a fost reziliat. Ar fi
nevoie de ni[te trupe speciale,
la cum violeaz`, \n fiecare zi
politicienii educa]ia din România.
Vi c e p r e m i e r u l
George Copos afirm` c` se va pronun-

]a asupra învinuirilor invocate
fa]` de afacerile sale dup` ce i
se vor aduce la cuno[tin]` faptele asupra c`rora planeaz` b`nuiala c` ar fi fost s`vâr[ite ilegal [i c` î[i va continua activitatea ca membru al guvernului.
Într-o declara]ie de pres` difuzat`, vineri, f`r` antetul guvernului [i semnat` „Gheorghe
Copos“, – f`r` vreo func]ie politic` sau guvernamental`, el
aminte[te c`, pân` în prezent,
nu i s-a adus la cuno[tin]` nici o
învinuire concret` [i c` respectivele fapte de corup]ie nu puteau fi s`vâr[ite în condi]iile în
care, la acel moment, nu avea
nici o func]ie public`. Of, of, of!
Un tân`r cu mai
multe fapte penale
la activ a dat dovad`
de un tupeu ie[it din comun.
C`t`lin Cr`ciun, 28 de ani, [i-a
încercat norocul chiar sub nasul
oamenilor legii, sp`rgând câteva autoturisme aflate în parcarea din imediata apropiere a
sediului Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Neam]. P`gubi]i
au fost doi poli]i[ti, dar [i doi
localnici veni]i cu diverse treburi de rezolvat la institu]ia

Doi judec`tori de la
Tribunalul Vrancea,
Adrian Neac[u [i
Hora]ius Dumbrav`, au ac]ionat România la CEDO, reclamând înc`lcarea de c`tre
Curtea Constitu]ional` a dreptului la un proces echitabil.
Plângerea a fost înaintat` la 6
ianuarie, dar procedura este
destul de greoaie, cererea lor
trebuind s` intre întâi într-o
faz` preliminar` de aprobare.
Astfel, instan]a de la Strasbourg
va trebui s` solu]ioneze o problem` f`r` precedent în România, aceea c` nici un judec`tor
nu este mai reprezentativ decât
altul. ~[tia din UE credeau c`
a[a e la noi \n general. }eap`,
h`, h`, h`.
Un preot br`ilean
este cercetat de
superiori [i ar putea

s` zboare din func]ie fiindc` a
fost prins cu sutana-n vine: a
apelat la serviciile unui proxenet [i a f`cut sex cu o prostituat` minor`. No comment!

Aceste texte sunt pamflete [i vor fi tratate ca atare!
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2006 – anul marilor jocuri politice (II)
În numqrul trecut al sqptqmânalului nostru am încercat sq identificqm
principalii actori politici ai anului 2006 [i sq anticipqm
pozi]ionarea sau repozi]ionarea acestora pe e[ichierul
politic românesc. Vom încerca în acest articol sq abordqm jocul politic
al anului 2006, nu atât prin prezentarea principalilor actori, ci prin descifrarea
unor viitoare combina]ii politice.

Trebuie s` remarc`m c`
singurul partid care a r`mas coerent, care are un aparat opera]ional [i o ierarhie func]ional`
este Partidul România Mare.
Celelalte partide sau alian]e par
a fi mai curând structurate în
jurul unor interese de grup, decât în jurul unor concepte doctrinare. În acest context este dificil s` observ`m componenta
socialist` a PSD-ului, partid ai
c`ror lideri pot fi considera]i, în
urma numeroaselor scandaluri
cu puternic iz penal, drept portdrapele ale corup]iei [i ale afacerilor de mare anvergur`.
Din informa]iile noastre,
se pare c` Partidul Conservator
va fi forma]iunea care va oferi
o surpriz` în prima parte a anului 2006.

Unii liberali iubesc
PNÞ-ul
Fie singuri, fie în colaborare cu UDMR-ul, conservatorii inten]ioneaz` s` se retrag` de
la guvernare dup` prezentarea
raportului de ]ar` al Comisiei
Europene din luna mai.
În acela[i timp sunt în curs
contacte [i negocieri între PC [i
PUNR, condus de generalul
Mircea Chelaru, posibila fuziune a celor dou` partide nefiind
exclus`.

Alt` preconizat` mi[care
politic` deja f`cut` public` ar
putea fi fuziunea dintre PD [i
PNL. Dorit` de o parte dintre liderii celor dou` forma]iuni, inclusiv de pre[edin]ii Emil Boc
[i C`lin Popescu-T`riceanu, fuziunea are adversari puternici,
reprezenta]i de gruparea Patriciu – Ludovic Orban.
De altfel, la vârful Partidului Liberal lucrurile sunt
mult mai pu]in lini[tite decât
am fi tenta]i s` credem, luând
ca punct de reper declara]iile
publice ale politicienilor acestui partid. Exist` un curent de
luat în seam` în rândul liberalilor, care pledeaz` pentru o
alian]` de tip fuziune cu Partidul Na]ional }`r`nesc Cre[tin-Democrat. Teoretic, cel pu]in, se dore[te o înt`rire a dreptei [i distan]area de incomodul
Partid Democrat. În acest moment ipoteza pare hazardant`,
dar în perspectiva unui Raport
negativ de ]ar` al Comisiei Europene, poate deveni un proiect
viabil.

Între Bãsescu
ºi România Mare
R`mâne un actor politic
ale c`rui decizii [i ac]iuni ofer`
în permanen]` elementul-surpriz`: Pre[edintele Traian B`-

sescu. Din marele s`u e[ec de
anul trecut, reprezentat de tr`darea lui T`riceanu a proiectului privind declan[area alegerilor anticipate, B`sescu a înv`]at
cât pre] se poate pune pe cuvântul anumitor lideri ai PNL-ului.
În cazul în care proiectul nu ar
fi fost tr`dat, B`sescu [i Alian]a
DA ar fi dat o lovitur` politic`
de for]`, care ar fi f`cut posibil
ca la viitoarele alegeri din 2009
parlamentarele [i preziden]ialele s` coincid`. Având o locomotiv` de tip B`sescu, Alian]a
ar fi câ[tigat relativ u[or alegerile.
Revenind la Partidul România Mare, în condi]iile în
care PSD-ul este în c`dere liber` [i m`cinat de o puternic`
criz` intern`, forma]iunea politic` a domnului senator Corneliu Vadim Tudor va deveni singura reprezentant` real` a opozi]iei [i principalul competitor
la viitoarele alegeri.

La mâna UE
Este interesant, dar strategii diferitelor partide [i unii
anali[ti nu observ` o bizarerie a
vie]ii politice române[ti: absen]a unui partid de stânga, într-o
]ar` în care aproximativ nou`
milioane de cet`]eni sunt s`raci, iar 1,5 milioane tr`iesc sub

Ludovic Orban

Traian B`sescu

limita s`r`ciei. Acest electorat
în permanen]` dezam`git, luat
în seam` doar cu ocazia campaniilor electorale, se poate îndrepta în mare m`sur` spre
PRM, partid care are un avantaj
incontestabil: nu a fost niciodat` la guvernare.
În anumite cercuri politice
se discut` despre declan[area
alegerilor anticipate în acest an,

în cazul unui raport de ]ar` nefavorabil.
Cu aceasta am nominalizat
un alt actor extrem de important al anului politic 2006: Comisia European`. Exist` suficien]i factori politici importan]i
în Germania, Fran]a, Marea
Britanie care nu sunt favorabili
primirii României în Uniunea
European`.

Amplificarea mediatiz`rii
unor scandaluri de corup]ie,
trafic de influen]`, abuz de putere, poate demonstra la rigoare
existen]a în România a unor
cercuri care ac]ioneaz` în mod
con[tient [i concertat pentru
compromiterea adev`rului la
Uniunea European` în ianuarie
2007.
GEORGE DORA

Corneliu Vadim Tudor
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Operaþiunea „Mãtuºa“, inspiratã
Scandalul în care este implicatq familia Dana [i Adrian Nqstase privind
mo[tenirea misterioasq lqsatq de nu mai pu]in misterioasa mqtu[q
Tamara pare imaginea în oglindq a unei ac]iuni a fostei securitq]i, codificatq sub
denumirea ini]ialq de „Mo[tenirea“ iar ulterior „Peregrinii“.
Pe scurt, prin aceastq ac]iune erau puncta]i românii din diaspora, fie foarte în
vârstq, fie deceda]i, în principiu fqrq mo[tenitori. Direc]ia de
Informa]ii Externe, prin compartimentul „U“, celebrele fantome, cerceta
biografiile persoanelor care prezentau interes dupq care se putea ac]iona
în douq feluri. Fie era gqsitq o rudq realq, indiferent de ce grad
al cetq]eanului decedat din emigra]ie, fie era „fabricatq“ o biografie care
demonstra o anumitq descenden]q din familia persoanei dispqrute.

Motiva]ia acestui gen de
ac]iune era simpl`. Se urm`rea
recuperarea averilor românilor
din diaspora. Numai Dumnezeu [tie câte bunuri au fost recuperate de ofi]erii [i colaboratorii-fantom` ai spionajului românesc din diferite col]uri ale
lumii.
Spunem c` dosarul „m`tu[a Tamara“ pare imaginea în
oglind` a ac]iunii „Mo[tenirea“
sau „Peregrinii“ pentru c` în
acest caz nu s-a plecat spre g`sirea sau fabricarea mo[tenitorului unei averi, ci spre depistarea unei rude bogate, dar necunoscute de opinia public`, prin
intermediul c`reia s` se poat`
justifica la nevoie provenien]a
unei averi considerabile.
Mergând pe firul pove[tii
lansate de Adrian N`stase, ar
trebui s` credem c` o emigrant`
din Rusia Sovietic`, de dup` revolu]ia din 1917, a reu[it s`
p`streze atât în perioada interbelic`, cât [i dup` comunizarea
României o avere imens` în
bijuterii [i tablouri cifrat` la
mai multe sute de mii de dolari.
Acum, [i despre calul lui Alexandru care proorocea trebuie –
spune poetul – s` fi existat, „de
vreme ce-l tr`gea“.

Mãtuºa ºi serviciile
secrete

Dana [i Adrian N`stase

Familia N`stase sus]ine c`
ar fi intrat în posesia unei
p`r]i însemnate din mo[tenire
(400.000 de dolari SUA) în
anul 1999. Modul prin care
aceast` sum` a ajuns în contul
Danei N`stase este nu doar suspect, ci [i absurd. M`tu[a Tamara, consiliat` de prietenul
familiei N`stase, omul de afaceri Alexandru Bitner, vinde
Danei bijuterii de 400.000 de
dolari. Ace[ti bani nu se depun
în contul m`tu[ii Tamara, ci în
contul Danei N`stase. Cu alte
cuvinte, nu a avut loc nici o
opera]iune de vânzare-cump`rare, ci o combina]ie menit` a
pune în circuitul bancar o sum`
de bani (sum` cash), proveni]i
din economia subteran`.
Dac` informa]iile noastre
sunt corecte, în 1999 Dana
N`stase [i so]ia lui Bitner inten]ionau s` se lanseze puternic în
afaceri cu obiecte de art` [i bi-

juterii de epoc`. S` aib` bijuteriile m`tu[ii Tamara o poveste care ]ine, hai s` ne exprim`m elegant, de fosta securitate a statului? Nu de alta, dar
emigran]ii fugi]i din Rusia,
dup` revolu]ia din 1917, [i
care au sc`pat de r`zbunarea
KGB-ului, dup` ocuparea României de armatele sovietice,
au fost în aten]ia contraspionajului sau a celebrei UM 0110
pân` în 1989.
Domnul N`stase vorbe[te
despre implicarea unor servicii
secrete în scandalul m`tu[ii Tamara. Numai c` fostul premier
este, la rândul s`u, îndr`gostit
de serviciile de informa]ii. Doi
dintre prietenii [i mentorii s`i,
generalul Silinescu [i colonelul
Ristea Priboi, s-ar putea s` nu fi
fost str`ini de anumite aspecte
ale opera]iunii „Mo[tenirea“. În
orice caz, cam to]i ofi]erii de
informa]ii din fosta securitate,
care lucrau pe spa]ii externe,
erau implica]i în opera]iuni de
aport valutar special [i la nevoie puteau crea fal[i mo[tenitori [i, de ce nu, false m`tu[i
Tamara.

Teºu, Vântu,
Harnagea,
Dorin Marian
ºi banii Danei
Revenind la momentul
depunerii sumei de 400.000 de
dolari în contul Danei N`stase,
vom men]iona c` întreaga sum`, în numerar, a fost adus` „la
saco[`“ de Sorin Te[u, un om
de afaceri apropiat al familiei
N`stase.
Dup` câ[tigarea alegerilor
de c`tre PSD în 2000, Te[u va
fi numit [ef de cabinet al premierului Adrian N`stase.
Pentru c` tot îi plac domnului ex-premier pove[tile de
spionaj, de ce am pierde prilejul
s` amintim c` fostul s`u [ef de
cabinet a stabilit rela]ii de natur` informativ` cu Sorin Ovidiu Vântu în anii 2001-2002, pe
când tat`l FNI-ului se afla sub
ancheta Parchetului General?
Pe scurt, Te[u îi furniza lui
Vântu date confiden]iale din
cabinetul primului-ministru. Ca
o culme a impertinen]ei [i dispre]ului fa]` de opinia public` a
camarilei din jurul lui N`stase,
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din metodele fostei securitãþi
mele de siguran]` na]ional` [i
ulterior [ef al Administra]iei
Preziden]iale, pe vremea guvern`rii CDR.
Aici suntem în plin` cabal`. Politic, în 1999 Adrian
N`stase nu pierdea nici un
prilej, fiind unul dintre liderii
opozi]iei, de a ataca dur administra]ia Constantinescu. Cu
toate acestea, între omul destinat de Ion Iliescu, atunci pre[edintele PSD, s` devin`
prim-ministru dup` alegeri [i
omul pre[edintelui Constantinescu, Dorin Marian, exista o trainic` [i posibil
conspirat` leg`tur`
prin Alexandru
Bitner.

Dorin Marian

Te[u petrece revelionul 20012002 împreun` cu Sorin Ovidiu
Vântu într-o insul` din Grecia.
În orice afacere de acest
gen trebuie luat` urma banilor.
Bitner nu are, sau nu a produs
pân` în prezent, nici un document justificativ privind provenien]a sumei depuse în contul
Danei N`stase. O alt` necunos-

cut` este modul în care banii lui
Bitner sunt oferi]i Danei N`stase. Împrumut? Asociere în afaceri? Prietenie?
Dac` memoria nu ne joac`
feste, banii (o bagatel` de
400.000 de dolari) reprezint`
un cadou prietenesc. Nu declara doamna N`stase c` cea mai
bun` prieten` a sa este so]ia lui

Bitner? Cât altruism între prieteni! Dar cu cine o mai fi fost
prieten Bitner în 1999? Ne-am
consultat arhiva [i am descoperit c` mai avea doi buni prieteni: C`t`lin Harnagea, directorul Serviciului de Informa]ii
Externe, numit de pre[edintele
Constantinescu, [i Dorin Marian, consilier pentru proble-

Bitner,
un
personaj
controversat
Poate c` unii cititori au
uitat cine este acest prieten al
familiei N`stase, Alexandru
Bitner. Proprietar al unei

jum`t`]i din Delta Dun`rii [i al
unui restaurant chinezesc, ve]i
spune. Corect, dar incomplet. A
fost asociatul lui Mihai Cuptor,
fostul finan]ator al ApR, la Securent, este directorul Hotelului
Minerva, a fost ac]ionar la postul PRIMA TV, unde s-a [i certat cu C`t`lin Harnagea [i Dorin Marian (fo[tii s`i prieteni) în cadrul unei
emisiuni în direct, prin
septembrie

2000, când [ansele CDR-ului
de a se men]ine la putere erau
inexistente. Prin so]ia sa Sherr,
asociat cu fostul primar general
al Capitalei Crin Halaicu (firma
AG Imobiliara SA), de]ine sau
a de]inut indirect parc`rile Dalli
din Bucure[ti. Prieten cu Mircea Ghiordunescu, fost director
adjunct al SRI pe
timpul când institu]ia era condus` de
Costin Georgescu.
S e

pare
c` Bitner ar fi fost implicat
împreun` cu Ghiordunescu în
deturnarea sumei de 300 de
milioane de dolari destina]i
Ministerului Înv`]`mântului.
Într-unul dintre primele
Armaghedoane despre
Bitner se scrie c`
este prieten cu
familia N`stase
din
1990, context în
care a derulat împreun`
cu Dana
[i Adrian
N`stase
mai multe
afaceri, în
care a fost
implicat [i Sorin Te[u. Alexandru Bitner a afirmat c` în perioada
1997-2000 a finan]at
periodic familia N`stase
cu sume între 5.000 [i 10.000
de dolari (probabil c` ace[tia
erau bani de buzunar).
În mod normal ar trebui s`
încheiem articolul cu unele concluzii. Consider`m c` este prematur. Lucr`m de ceva ani în
investiga]ii de pres`, dar un caz
atât de complex [i de încurcat ca
mo[tenirea m`tu[ii Tamara nu
am mai întâlnit. Periculozitatea
acestei spe]e nu const` nici
m`car în opera]iunea de sp`lare
a banilor gestionat` de tripleta
Bitner – Dana N`stase – Sorin
Te[u. Pericolul real este prezen]a la vârful societ`]ii române[ti a
unor asocieri de tip mafiot, care
influen]eaz` factorii politici de
decizie [i acest lucru, care nu
este o simpl` glum`, constituie o
real` amenin]are la adresa siguran]ei na]ionale.
GEORGE DORA
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Dinu Patriciu, ajutat
de Tãriceanu sã punã mâna pe
Uzina Termoelectrica Midia
De [ase luni, pre[edintele
Rompetrol Dinu Patriciu se afl`
în centrul aten]iei publice, rela]ia s` cu premierul C`lin Popescu-T`riceanu constituind
m`rul discordiei dintre Palatul
Cotroceni [i Palatul Victoria. În
fond, datorit` rela]iei amintite,
echilibrul actualei guvern`ri a
fost pus sub semnul întreb`rii,
de vreme ce pre[edintele Traian
B`sescu a fost obligat de for]a
împrejur`rilor sau poate doar
de un motiv personal s` denun]e public existen]a unor
grupuri de interese care ar gravita în jurul premierului. {eful
statului a sintetizat personal întreaga istorie a conflictului
mocnit dintre palate, la recenta
întoarcere din Grecia. La re]inerea omului de afaceri de c`tre
Parchetul General, T`riceanu
l-a sunat pe Ilie Boto[ pentru a
se informa asupra acuza]iile
aduse prietenului [i fostului
partener de afaceri. Mai mult,
managerul grupului de pres`
„Ziua“, Sorin Ro[ca St`nescu –
fost asociat al lui Dinu Patriciu
pân` în momentul în care acesta [i-a cesionat ac]iunile de]inute la una din firmele care editeaz` cotidianul „Ziua“ c`tre
Liviu Luca – l-a sunat pe Traian
B`sescu pentru a-l [antaja, a[a
cum afirmase pre[edintele,
pentru a dispune încetarea ac]iunii în justi]ie îndreptat` împotriva lui Patriciu. Cum [eful
statului a f`cut publice aceste
detalii în prim`var`, a urmat
drept reac]ie o campanie de
pres` pus` la cale de „grupurile
de interese“ din jurul premierului la adresa [efei de cabinet a
lui B`sescu, Elena Udrea, [i a
so]ului acesteia, omul de afaceri Dorin Coco[. Udrea a demisionat, aruncând în peisajul
public informa]ia referitoare la
telefonul dat de premier, pe
care [i B`sescu o ]inuse în tain`, chiar cu pre]ul minciunii [i
apoi al recunoa[terii publice a
unui gest incalificabil. Conflictul este departe de finalizare din
moment ce serviciile secrete,
chiar [i cele militare conduse
acum de unul din oamenii pre[edintelui, sunt preg`tite s`
pun` la b`taie fotografii sugestive despre amploarea fenomenului grupurilor de interese.
Oricum ar fi, teza pre[edintelui
este, deocamdat`, ancorat` exclusiv în povestea telefonului.
Indicii clare ne fac s` credem

c` exist` [i alte argumente la fel
de puternice care demonstreaz`
teza grupurilor de interese. În
acest sens, premierul C`lin Popescu-T`riceanu a aprobat împreun` cu majoritatea echipei
guvernamentale un contract de
privatizare care îl avantajeaz`
net pe omul de afaceri Dinu Patriciu. Hot`rârea de Guvern
prin care SC Uzina Termoelectrica Midia SA va intra definitiv
în posesia lui Patriciu va produce efecte abia dup` adoptarea unui act normativ care va
reglementa patrimoniul centralelor de termoficare, pentru a
se elimina riscul vânz`rii unor
ac]iuni la o societate comercial` ale c`rei bunuri sunt în domeniul public al statului.

Nãstase a pregãtit
terenul pentru
Patriciu, încã din 2001
SC Uzina Termoelectrica
Midia SA a fost înfiin]at` prin
efectul HG 1090/25.10.2001, la
scurt timp de la debutul guvern`rii N`stase, prin desprinderea
activului [i pasivului centralei
termice de la Midia din Termoelectrica SA. Centrala furniza
agent termic ora[ului Navodari
[i rafin`riei Petromidia, fiind
legat` direct de fluxul tehnologic al acesteia. La scurt timp
de la externalizarea centralei,
43,5% din ac]iunile societ`]ii
nou înfiin]ate aveau s` treac` în
proprietatea Rompetrol Rafinare (rafin`ria Petromidia). Dup`
toate semnele, guvernul N`stase, care a acceptat s` transforme în ac]iuni crean]ele de
22.000 de miliarde de lei ale
statului la Petromidia (acumu-

late în mare parte în baza datoriilor istorice), ar fi transferat
pachetul majoritar r`mas în
portofoliul Ministerului Industriilor c`tre firmele lui Dinu Patriciu. Ceea ce nu a terminat N`stase, o va face acum T`riceanu.
În ianuarie acest an, Oficiul
Participa]iilor Statului din Ministerul Industriilor a publicat
un anun] de privatizare a Uzinei. Procedurile [i negocierile
au durat pân` în octombrie
acest an, când oficiul alocat
prin algoritm conservatorilor
lui Dan Voiculescu a întocmit
draftul de contract. În lunile
scurse de la publicarea anun]ului, pre]ul de pornire a licita]iei
a fost redus de la 384 de miliarde de lei vechi la 192,2 miliarde de lei vechi, pentru ca în
cele din urm` s` fie negociat cu
reprezentan]ii consor]iului format din SC Rompetrol Rafinare SA [i Rompetrol Group
NV Olanda la 76,8 miliarde de
lei vechi. Ca o ironie ustur`toare, la momentul încheierii
negocierilor, o firm` de electrocasnice lansa o campanie de
promovare a produselor sub
sloganul „Cine liciteaz` mai
pu]in?“ – dup` un principiu
asem`n`tor celui pus în practic` de oamenii lui Voiculescu
în folosul lui Patriciu. Cum
uzina de la N`vodari este
obiectiv strategic, contractul de
privatizare trebuia aprobat prin
hot`râre de Guvern. La 25 octombrie, cabinetul T`riceanu a
aprobat contractul, îns` acesta
va produce efecte juridice doar
la momentul adopt`rii unui act
normativ care va reglementa
patrimoniul centralelor de ter-

moficare, pentru a nu exista
riscul vânz`rii de ac]iuni la o
societate ale c`rei bunuri se afl`
în domeniul public. Îns` riscul
men]ionat trebuia eliminat înaintea negocierii contractului [i
aprob`rii sale de c`tre excutiv.
Pentru c` dac` terenul sau alte
bunuri ale termocentralei sunt
în proprietate public`, oficiul
de privatizare al Ministerului
Industriei a negociat [i vândut
pielea ursului din p`dure. Iar
a[a, urmeaz` probabil o majorare a participa]iei statului, ceea
ce face ca investitorul s` nu fi
cump`rat pachetul majoritar, ci
doar o parte din ac]iuni care s`
nu-i asigure puterea deplin` de
decizie. În cazul Patriciu, lucrurile sunt de a[a natur`, încât orice majorare de capital s-ar face
prin aportul statului firmele din
grupul Rompetrol vor de]ine

pachetul majoritar, gra]ie celor
43,5 procente transferate c`tre
Rompetrol Rafinare pe vremea
guvernului N`stase. Cum negocierea, semnarea [i aprobarea contractului au avut loc înainte de majorarea participa]iei
statului, pre]ul de pornire a licita]iei a fost men]inut la un nivel
inferior, ba chiar, a[a cum am
ar`tat, redus la jum`tate înc` de
la prima etap` [i apoi la mai
pu]in de un sfert în urma negocierilor directe.

Patriciu are de plãtit
76 de miliarde,
iar de încasat – 168
La doar trei zile de la
adoptarea hot`rârii de Guvern,
Uzina Termoelectrica Midia
SA remite Ecoterm SA Nacodari (firma de distribu]ie a
agentului termic în N`vodari, al
doilea beneficiar al serviciilor
uzinei Midia dup` rafin`ria
Petromidia) [i Prim`riei N`vodari (ac]ionarul unic al firmei de distribu]ie a agentului termic) adresa nr. 2669/
28.10.2005, prin care condi]ioneaz` reluarea furniz`rii agentului termic primar de garantarea pl`]ii debitelor restante.
Potrivit adresei semnate de directorul general Wilhelm Herbert, Ecotermul sau Prim`ria
N`vodari trebuie s` depun` garan]ii imobiliare sau bancare
care s` acopere valoarea datoriei restante pe ultimii doi ani în
sum` de 168,7 miliarde de lei
vechi (5,6 milioane de dolari),
dup` care se va proceda la întocmirea unui protocol de e[a-

lonare a pl`]ilor pe patru ani. În
adres` se mai ar`ta c` garan]ia
va fi executat` silit, în situa]ia
înc`lc`rii protocolului de e[alonare. Cu o promptitudine suspect`, primarul N`vodariului,
inginerul Tudorel Calapod, a
prezentat consilierilor locali ultimatumul venit de la uzin`, iar
ace[tia l-au mandatat s` identifice un teren de o asemenea valoare [i s` încheie actele de gaj
cu UT Midia. Treburile s-au
aranjat, terenul a fost identificat
chiar gard în gard cu UT Midia,
locuitorii din N`vodari au în
sfâr[it c`ldur` [i ap` cald`, iar
Patriciu î[i va amortiza investi]ia numai din crean]ele pe care
le va încasa într-un an [i opt
luni. De[i, dup` cum stau lucrurile, probabil c` se va alege cu
terenul de 168 de miliarde de
lei vechi, la scurt timp de la
momentul în care contractul de
privatizare va produce efecte
juridice. Iar nevoie are, pentru
planurile de a trasnforma uzina
într-o central` termoelectric`
care s` transforme puterea
aburilor rezulta]i din instala]iile
rafin`riei în curent electric pentru acela[i obiectiv. În acest
mod, omul de afaceri ar termina o dat` pentru totdeauna cu
furnizorii tradi]ionali [i extrem
de scumpi de curent electric, iar
acest proiect îi anim` idealurile
înc` din 2001. S` mai spunem
c` printre proiectele sale se mai
num`r` [i acela de construire a
unor dane în largul Portului Midia, unde exist` un pescaj care
ar permite accesul navelor de
mare tonaj, pentru a-[i afirma
astfel independen]a [i fa]` de
Oil Terminal. În sfâr[it, autarhia s-ar întregi în momentul realiz`rii unui racord direct la gazoductul Ucraina – Bulgaria,
pentru a elimina astfel serviciile Congaz. Revenind la UT
Midia, oricare ar fi scenariile
posibile, doar un guvern condus de impoten]i sau manevrat
de grupuri de interese (a[a cum
acuza chiar pre[edintele Traian
B`sescu) ar vinde un obiectiv
strategic la valoarea unei treimi
din crean]ele pe care le are
acesta de încasat. Ca s` nu mai
punem în calcul facturile de cel
pu]in 181 de miliarde de lei
vechi pe care le-ar avea de încasat uzina pentru agentul termic furnizat în urm`toarele patru ierni ora[ului N`vodari.
ADRIAN CARLESCU
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Mafia imobiliarã (I)

În ultimii ani, majoritatea
anali[tilor economici [i politici
au constatat masivele intr`ri de
capital (peste dou` miliarde de
euro anual), care provin de la
românii care muncesc în str`in`tate. Toate bune [i frumoase
pân` în momentul când ace[ti
oameni care efectiv se spetesc
muncind hot`r`sc s` se reîntoarc` în ]ar`. Nu vin formidabil de boga]i, dar sunt mult mai
avu]i decât majoritatea compatrio]ilor din aceea[i categorie
social`. Subliniem c` marea
majoritate a for]ei de munc`
ocupat` în str`in`tate provenind din România practic`
meserii necalificate, semicalificate sau tehnice. Dup` 7-8 ani
de tras, cum se spune în str`in`tate, cei care au fost serio[i [i
au pus un ban deoparte revin [i

în general vor s`-[i investeasc`
câ[tigurile în mici afaceri, în
agricultur`, în prest`ri de servicii.
Nu generaliz`m, dar pe
unii societatea îi prime[te ca pe
du[mani, ca pe oameni care în
primul rând trebuie jecm`ni]i
de bani [i dac` este posibil
adu[i în pragul s`r`ciei [i al nebuniei.

Contract corect
în România?
Prezent`m un astfel de
caz. Un anume }urcanu Viorel,
dup` 10 ani de munc` în Italia,
se reîntoarce în România [i hot`r`[te s` cumpere în septembrie 2004 un imobil (fost conac
boieresc) [i 4,05 ha în comuna
Bujoreni, jude]ul Teleorman.
Acest teren apar]ine unei fa-

milii boiere[ti, Arion, care prin
împuternicit, respectiv avocat
Mariana T`n`sescu, încheie cu
Viorel }urcanu un contract
(promisiune de vânzare), pe
care, cump`rându-l, îl achit` în
întregime.
Pe terenul cump`rat exista
[i exist` înc` un imobil construit în condi]ii dubioase, apar]inând unui anume {eptilici
Dumitru. Avocata, împuternicit` a proprietarilor afla]i în
SUA, i-a precizat lui Viorel
}urcanu c` familia {eptilici nu
de]ine nici un fel de act de proprietate asupra terenului [i, mai
mult [i mai grav, a construit
imobilul f`r` nici o autoriza]ie
de construc]ie.
Obi[nuit fiind s` gândeasc` ca în Occident, în sensul
c` legea îi protejeaz` pe cei de
bun`-credin]` [i îi amendeaz`
pe infractori, Viorel }urcanu
cump`r` terenul respectiv. Mai
mult, încearc` s` reconstituie
întreaga proprietate a familiei
Arion (7,8 ha) [i mai cump`r`
înc` 2,75 ha de la familia Stamen Floarea din comuna Dr`g`ne[ti-Vla[ca, jude]ul Teleorman.

Zonele bune nu sunt
pentru oricine
Proprietatea ca atare, având
în vedere zona în care se afl`,
are o anumit` miz`. Având o
deschidere înspre lac, poate fi
folosit` cu zon` de agrement.
Este deja un lucru cunoscut
faptul c` dup` 1990 o groaz` de
[mecheri, unii provenind din
fostul aparat al partidului comunist sau din structurile conexe, al]ii pur [i simplu din pegr`,
au pus mâna prin diferite manevre pe mari suprafe]e de p`mânt atât intra, cât [i extravilan.
Ca peste tot în dramele legate de lumea satului româ-

nesc, trebuia s` existe [i un
vecin, [i el mare proprietar. {i
în acest caz exist` [i se nume[te
Ion M`n`il`, proprietar al unei
ferme [i un fel de v`taf local.
Acest M`n`il` se ocup` de
cre[terea vacilor. L`udabil`
ocupa]ie [i ar trebui aplaudat`.

La numãrat de vaci!
Numai c` o parte dintre
vaci, dac` nu toate, apar]in deputatului PSD Tudor Mohora,
fost secretar al CC al UTC, fost
prieten al lui Nicu Ceau[escu,
fost pre[edinte al Partidului Socialist. În comuna Bujoreni,
unde se petrece ac]iunea care
pare ie[it` din opera lui Liviu
Rebreanu, se zvone[te c` domnul Mohora, prin intermediul
lui M`n`il`, vinde laptele de la
vacile al c`ror tutore este (nu
este nici o gre[eal` de exprimare!), transformându-se din
fostul comunist du[man al propriet`]ii private într-un aprig
latifundiar, exploatator al ]`ranilor muncitori (parc` în genul
`sta î]i mergea gura la înv`]`mântul politic, fostule tovar`[
Mohora, actual boier Mohora).
Fostul lui [ef la PSD, Adrian
N`stase, le cerea ziari[tilor s`-i
numere ou`le. Probabil în curând, pentru c` vom continua
ancheta, Mohora ne va cere
s`-i num`r`m vacile.
La un moment dat, asupra
lui Viorel }urcanu încep s` se
abat` tot felul de presiuni.
I se taie pomii din curte, i se
încalc` frecvent proprietatea,
este amenin]at, h`ituit, în[elat.
Ce face un om în astfel de situa]ie? Se adreseaz` în mod normal justi]iei. A]i auzit de justi]ia
din Alexandria? S` v` fereasc`
Dumnezeu s` ave]i probleme
justi]iare în zon`! (va urma)
DEPARTAMENTUL
INVESTIGA]II
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Trafic internaþional de droguri
curmat de autoritãþile române (V)
Dup` aceea, Fatih a adus-o
pe Mihaela în sufragerie, iar
„{erif“ a început s` strige la ea
pentru a o intimida, cerându-i
s`-i spun` unde este marfa. Mihaela, fiind legat` la gur` [i neputând vorbi, „{erif“ i-a dat o
bucat` de hârtie [i a obligat-o
s`-i scrie numele [i adresa unde
se g`se[te heroina, iar pentru a
fi mai conving`tor a amenin]at-o cu pistolul.
De fric`, Mihaela a scris
num`rul de telefon a lui Badea
Petre, dup` care „{erif“, formând num`rul, a obligat-o s`
vorbeasc`, dându-i jos banda
izolatoare de la gur`.
Ini]ial Mihaela a refuzat,
dar „Fatih“ a în]epat-o cu cu]itul în coaste, amenin]ând-o c` o
omoar` dac` nu vorbe[te.

O întâlnire de tainã
„{erif“ i-a cerut Mihaelei
s`-i spun` lui Petre c` planul
s-a schimbat în sensul c` Halit
ar fi trimis doi oameni care trebuiau s` preia drogurile.
Mihaela a f`cut exact cum
i s-a cerut de c`tre kurzi, Petre
îns` refuzând s` vin` la Bucure[ti, motivând c` este obosit,
propunându-i s` se întâlneasc`
la Mih`ile[ti, o comun` din jude]ul Giurgiu.
Crezând c` poate s`-l determine s`-[i dea seama c` s-a
întâmplat ceva, Karamagarali

Mihaela i-a cerut lui Petre s`
vin` lâng` Postul de Poli]ie Mih`ile[ti, acesta fiind de acord
f`r` a b`nui nimic.
Auzind cuvântul poli]ie,
„{erif“ a închis telefonul, care a
r`mas la el, dup` care l-a ridicat
pe „Rauf“ [i l-a împins spre
baie, unde l-a legat [i la picioare.
Dup` câteva minute, „{erif“ a revenit în sufragerie, cerându-i Mihaelei s` mearg` cu
ei, dar aceasta a refuzat, motiv
pentru care a apucat-o de bra] [i
a împins-o cu ]eava de la amortizorul care era montat pe pistol
c`tre holul locuin]ei. În timp ce
Mihaela se îmbr`ca, „{erif“ îi
perchezi]iona fiecare accesoriu
de îmbr`c`minte. G`sind cheile
locuin]ei [i un portofel cu valut`, „{erif“ [i le-a însu[it, în
ciuda protestelor Mihaelei.

ªi marfa ajunge
la kurzi
C`tre comuna Mih`ile[ti,
kurzii împreun` cu Mihaela
s-au deplasat cu autoturismul
lor, iar Badea Petre cu un autoturism Dacia condus de un vecin care nu cuno[tea nimic în
leg`tur` cu activitatea infrac]ional` a acestuia.
Ajun[i la locul întâlnirii,
Badea Petre a coborât din autoturism [i s-a îndreptat c`tre
kurzi. Ace[tia au tras-o jos din

ma[in` pe Karamagarali Mihaela. Aceasta i-a spus lui Badea Petre s`-i aduc` geanta cu
„marf`“, Petre, având o b`nuial`, a întrebat-o pe Mihaela dac`
b`rba]ii cu care venise sunt cei
trimi[i de Halit.
Mihaela i-a confirmat, dar
cu toate acestea Badea Petre
inten]iona s`-l apeleze pe Halit
pentru confirmare. A renun]at
la idee când a v`zut c` „{erif“
]inea amenin]`tor pistolul cu
amortizor la tâmpla Mihaelei.
A mers la ma[in` [i a scos din
portbagaj geanta cu heroin` pe
care i-a predat-o lui „{erif“. Cei
doi kurzi au plecat, l`sând-o [i
pe Mihaela cu Badea Petre,
ace[tia plecând spre Bucure[ti.
La întoarcere, spre comuna P`dureni [oferul care nu a în]eles
nimic din ceea ce se petrecuse
la Mih`ile[ti l-a întrebat pe Badea Petre despre ce a fost vorba. Acesta i-a r`spuns c` a avut
ni[te diamante pe care le-a predat celor doi.

Identitãþi
multiple
Aflând despre tratamentul
aplicat so]iei sale, Karamagarali Halit a f`cut unele verific`ri
pentru a-i identifica pe cei doi
kurzi.
De la unele persoane din
anturajul membrilor PKK, Halit a aflat c` în realitate pe „{erif“ îl cheam` Murat Ongor, iar
pe „Fatih“ îl cheam` Suleyman
Turhan. De asemenea, le-a
identificat [i numerele de telefon mobil. Pentru a le cere explica]ii Karamagarali Halit i-a
apelat, îns` discu]iile nu au dat
nici un rezultat, l`sându-se cu
amenin]`ri [i dintr-o parte [i din
cealalt`.
În momentul când („{erif“) Murat Ongor a fost depistat de organele de poli]ie, acesta s-a prezentat cu numele de
„Kemal“, revenind asupra afirma]iei [i spunându-[i adev`ratul nume. La perchezi]ia domiciliar` efectuat` la locuin]a
acestuia, poli]ia a g`sit mai
multe documente false: pa[aport turcesc pe numele Ta[ Kemal, dar cu fotografia lui aplicat`, permis de conducere eliberat de Republica Islamic`
Iran, alte documente, toate falsificate.
A sus]inut c` a cump`rat
pa[aportul de la un cet`]ean
turc pe nume Ta[ Kemal cu suma de 100 de dolari pentru c`
era interesat de viza de ie[ire
din Turcia care era aplicat` pe
una din file.
IOAN COSMULESCU
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dezvqluiri

Banca Naþionalã, implicatã în
falimentarea sistemului bancar din
România?
Dosarul Banca Dacia-Felix, pe care încerc`m s`-l analiz`m de câteva episoade, nu va
putea fi probabil niciodat` cunoscut în integralitatea sa, pentru c` multe dintre opera]iunile
care au dus la pr`bu[irea primei
b`nci din Transilvania cu capital integral românesc poart`
amprenta unor servicii secrete.
Un document datând din
1993, încheiat între Banca Dacia-Felix [i Grupul SM Invest
prin societatea Astra-Român`
Capital, vorbea despre necesitatea unei alian]e strategice în
vederea „protej`rii interesului
na]ional românesc [i a luptei
împotriva instal`rii în România
a oric`rei forme de comunism
[i neocomunism [i a consecin]elor lor“ [i despre „încurajarea
dezvolt`rii economiei private
în România, pe baza liberalismului [i a democra]iei“.

Puterea
se schimbã, nãravul
rãmâne
În 1993, dup` doborârea
prin for]` a guvernului Roman,
în septembrie 1991, [i un interi-

mat asigurat de guvernul Stolojan, se instalase la putere
FDSN-ul condus de Ion Iliescu.
A fost începutul unei perioade
caraterizat` nu numai prin instaurarea unor structuri neocomuniste, dar [i prin infiltrarea
în România a unor structuri externe apar]inând crimei organizate.
Sub umbrela procesului de
privatizare s-au produs între
1993-1996 cele mai teribile
rapturi din economia na]ional`,
iar societ`]ile strategice au fost
c`pu[ate de firme parazit, care
aveau s` le duc` fie la faliment,
fie la vânzarea acestora pe pre]uri de nimic, unor aventurieri
de joas` spe]`.
În perioada 1996-2000,
de[i aparent s-a schimbat puterea, prin câ[tigarea alegerilor
de c`tre alian]a CDR-PDUDMR, grupurile de stil mafiot
s-au înt`rit [i diversificat, iar în
perioada 2000-2006, acelea[i
grupuri au reu[it în bun` parte
s` capete o aparen]` de onorabilitate în special prin plasarea
sumelor ob]inute la negru în
afaceri oneste.

de faliment, fie prin vânzarea
acesteia unor grupuri de fal[i
investitori.

BNR, sub semnul
întrebãrii?

Reþeta falimentului
unei bãnci
Nu pled`m pentru teoria
conspira]iei, dar în mod evident
la începutul anilor ’90 apari]ia
B`ncii Dacia-Felix, al c`rui
principal ac]ionar era Sever
Mure[an, care avea în vedere
asigurarea unui flux financiar

privat pentru investi]ii în economie, agricultur`, stânjenea atât
grupurile de presiune din interior, cât [i pe cele din exterior.
Am ar`tat în episoadele
precedente c` pentru falimentarea unei b`nci exist` o re]et`
standard. Se infiltreaz`, de obicei sub forma unui ac]ionar, o
persoan` în conducerea b`ncii,

se asigur` o adev`rat` hemoragie de capital, fie spre credite
neperformate, fie spre clientela
politic`, se creeaz` [i se amplific` inclusiv mediatic un conflict artificial, este îndep`rtat
ac]ionarul principal inclusiv cu
ajutorul justi]iei.
În fine, se [terg urmele fie
prin declararea b`ncii în stare

Cavalcada falimentelor
bancare din România între anii
1996-2000 na[te o întrebare
fireasc`. Ce rol a avut Banca
Na]ional`, respectiv Guvernatorul Mugur Is`rescu, în falimentarea sistemului bancar românesc?
În 1995, Grupul SM Invest, principalul ac]ionar la
Banca Dacia-Felix, a purtat un
lung [ir de coresponden]e
cu Banca Na]ional`, atr`gând
aten]ia asupra ilegalit`]ilor
comise de grupul Sima–Ion
Mania.
Cu toate c` avea atribu]iuni de îndrumare [i control,
BNR-ul nu numai c` nu a luat
nici o m`sur`, ci, prin întreruperea finan]`rilor la export, a
obstruc]ionat activitatea Grupului SM Invest, principalul
investitor [i debitor al B`ncii
Dacia-Felix. (va urma)
GEORGE DORA
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Justiþia – mitã, corupþie
„Dosarul în care sunt implicat este plin de abuzuri procedurale [i a fost întocmit la foc
automat, deoarece alte dosare
ale Sectorului 4 sunt solu]ionate cu viteza melcului. Sunt acuzat pentru c` nu am vrut s` cad
la pace cu mafia din sector“,
afirm` [i repet`, ori de câte ori
este cazul, primarul Inim`roiu
în ap`rarea sa. „Înstr`inarea
spa]iului comercial pentru care
sunt acuzat s-a f`cut cu respectarea prevederilor legale, iar
atribu]iile comisiei din care am
f`cut parte la data respectiv`
s-au limitat la evaluarea spa]iilor comerciale [i nu la vânzarea acestora, a[a cum încearc` s` interpreteze anchetatorii
mei [i ai colegilor din comisie“.
„Noi am stabilit un pre] minim
de negociere în baza unui raport existent de evaluare al unei
firme angajate oficial în acest
sens, prin licita]ie public`, dar
care nu era abilitat` s` interpreteze raportul [i nici s` înstr`ineze bunurile“.

Expert contra expert
Cea mai mare contribu]ie
la interpretarea gre[it` a dosarului penal nr. 10.951/P/2004
o are expertul Constantin Pârvulescu, care din incompeten]`
[i la comanda procurorilor a întocmit un raport aiurea-n tramvai, raport care i-a atras ulterior
o grav` sanc]iune disciplinar`
din partea forurilor sale superioare [i, din câte se pare, chiar
excluderea sa din rândurile exper]ilor contabili. Raportul de
expertiz` \ntocmit defectuos de
b`trânelul senil Pârvulescu a
fost îns` contestat chiar la data
respectiv` de al]i doi exper]i,
adev`ra]i exper]i îns`, [i de
necontestat, care i-au demolat
primului toare argumentele

construite pe improviza]ii [i pe
amintiri din perioada ceau[ist`.
Ce p`cat îns` c` domnii procurori care au instrumentat cazul
nu au ]inut cont de expertiza
domnilor Petre-Mihai Cernat [i
{tefan Nicolae, încercând prin
manevre de culise s`-l înfunde
pe Inim`roiu [i pe ceilal]i patru
func]ionari dup` comenzi primite de la persoane înc` necunoscute, dar la fel de compromise ca [i ei.

Un contract corect...
Aparent, procurorii au încercat s` complice lucrurile

pentru a scoate în eviden]` latura lor penal`. În realitate, totul
este foarte simplu.
Între Prim`ria Sectorului 4
[i SC Bijuteria SA s-a încheiat
un contract de asociere pe
spa]iul târg „Aleea Castanilor“,
evaluat la valorarea de 389.700
de euro, sum` care includea [i
investi]iile celei de-a doua, în
valoare de 311.360 de euro.
La data rezilierii contractului
fiecare parte a r`mas cu bunurile din proprietate, respectiv
prim`ria cu 78.340 de euro, iar
SC Bijuteria SA cu 311.360 de
euro.

În condi]iile Legii 550/
2002, evaluatorul a stabilit
foarte corect un pre] minim de
vânzare a spa]iului comercial
de 143.265 de euro, pre] care a
fost îns` dep`[it prin vânzarea
efectuat` la 153.000 de euro.
În aceste condi]ii apare
foarte evident` respectarea Legii 550/2002, care n-ar fi fost
înc`lcat` nici în situa]ia în care
vânzarea s-ar fi f`cut pân` la
concuren]a sumei de 311.360
de euro, sum` care reprezint`,
de fapt [i de drept, valoarea bunurilor aflate în proprietatea SC
Bijuteria SA.

...ºi procurori prea
zeloºi (?!)
M`rul discordiei îl reprezint` art. 19 din Legea 550/
2002, care stipuleaz` ca în
situa]ia unei rezilieri valoarea
investi]iilor deduse nu poate
dep`[i jum`tate din valoarea
stabilit` prin raportul de evaluare.
Articolul se refer` îns` la
bunurile prim`riei, [i nu la cele
ale asociatului (pentru prim`rie
suma ar fi de 39.170 de euro,
iar pentru asociat de 155.000 de
euro). Rezult` c` la un pre] de
vânzare de 153.000 de euro le-

gea a fost respectat` întru totul
de to]i participan]ii, inclusiv de
comisia de evaluare din care a
f`cut parte [i primarul Inim`roiu, a c`rui victimizare se dore[te cu o insisten]` suspect`
din partea magistra]ilor Parchetului Sectorului 4.
Dosarul Inim`roiu devine
din ce în ce mai controversat [i
pare cusut cu a]` alb` de magistra]ii-procurori cu o moralitate
îndoielnic` [i asupra c`rora planeaz` de mai mult` vreme suspiciuni atât în leg`tur` cu gradul de competen]`, dar [i în privin]a unor leg`turi suspecte cu
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sau incompetenþã? (II)
lumea mafiot` la cel mai înalt
nivel, în compara]ie cu care Inim`roiu este doar un mielu[el pe
altarul Justi]iei. S` fie oare o
simpl` coinciden]` c` dosarul
primarului Inim`roiu a fost instrumentat de magistra]ii-procurori ai Sectorului 4 suspecta]i
de incompeten]` sau de leg`turi
cu mai-marea lume mafiot` din
România?

Magistrat
în mafie...
S` fie o simpl` coinciden]`
faptul c` avocata FlorentinaMihaela Ro[ca (so]ia magistratului-procuror Ro[ca OvidiuEmanuel) a ap`rut în dosarul
penal 474/2005 a celebrilor
fra]i C`m`taru ca suspect`,
bineîn]eles? Discu]iile telefonice ale acesteia cu unul dintre
locotenen]ii fra]ilor C`m`taru
(Dodi]` Silviu, zis Fluturic`) au
r`mas [i r`mân înc` suspecte
pentru mass-media, dar [i pentru anchetatorii cazului fra]ilor
C`m`taru. Ceea ce este [i mai

suspect este faptul c` de[i la
vremea respectiv` intercept`rile au constituit un motiv de demarare a unor verific`ri mai
ample privind o posibil` complicitate a doamnei avocat [i a
so]ului acesteia cu lumea mafiot`, dosarul a r`mas pe undeva îngropat pe la nivelul cel
mai înalt al Justi]iei. Cine a avut
oare asemenea interese înc` nu
se cunoa[te. Au r`mas îns` urme care miros [i p`teaz` verigile lan]ului justi]iei [i codul
deontologic al magistra]ilor.

...sau doar
incompetenþã ºi
corupþie?
„Magistra]ilor nu le este
îng`duit s` pretind` sau s` accepte s` î[i rezolve interesele
personale, familiale ori ale altor
persoane, altfel decât în limita
cadrului legal reglementat pentru to]i cet`]enii“ (art. 21, Codul
deontologic al magistra]ilor).
S` nu cunoasc` oare domnul
prim-procuror Ro[ca acest arti-

col sau poate tot codul deontologic?
Prin urmele pe care le-a
l`sat pe la Sectorul 3 [i 4 [i mai
ales pe la Vama Veche, se pare
c` domnul prim-procuror cunoa[te bine cerin]ele imperative ale codului deontologic, dar
le încalc` cu rea-inten]ie în scopuri [i interese care nu au nimic
în comun cu ideea de justi]ie independent`.
Ideea în sine devine
foarte periculoas` în condi]iile
în care toate eforturile întreprinse de actualul guvern, [i
îndeosebi de ministrul Justi]iei, de a eradica fenomenul
corup]iei devin o simpl` ap`
de ploaie, evaporat` imediat
dup` furtun`. Ce p`cat c` toate aceste eforturi devin zadarnice, dac` profilul moral al
unor magistra]i-procurori este
îndoielnic, iar m`surile împotriva lor nu sunt luate de cei
îndrept`]i]i s` o fac`!
DEPARTAMENTUL
de INVESTIGA]II
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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...

cÂtq culturÃ consumÃm

Se spune cq a scqzut consumul de culturq,
în parte din cauza nivelului de trai,
în parte din cauza tenta]iilor televizorului,
calculatorului etc. Sq vedem dacq [i tinerii no[tri
sunt de aceea[i pqrere.

Ada R. (26 ani, masterand).
O fi sc`zut, nu [tiu, dar important e c`, acum, cultura e mai
accesibil`, cel pu]in pentru
clasa de mijloc. Ai acces la
mai multe lucruri, po]i s`-]i
comanzi c`r]i pe internet, de
pild`, sau s` cite[ti un articol
pentru care altfel ar trebui s`
a[tep]i nu [tiu cât. Eu cred c`
în ora[ele mari exist` ofert`
cultural` [i, orice ar zice sondajele, exist` [i interes.

OPERA NAÞIONALÃ
Una dintre cele mai stupide chestii de la televizor nu
este, cum v-a]i putea repezi s`
v` închipui]i, emisiunea „Ciao,
Darwin!“ (da, [tiu c` nu mai e
pe post, dar cu siguran]` exist`
cel pu]in una de acest tip), ci lamenta]ia periodic` despre faptul c` românii nu sunt consumatori de cultur`.
Cea mai recent` isprav` a
fost pricinuit` de nu [tiu care
sondaj despre consumul de
cultur`, cu rezultate, spun televiziunile, între o [tire despre un

buliba[`, dou` despre accidente sângeroase [i trei despre
ultimul clip filmat de C`t`lin
Arabu’, alarmante. Pentru c`,
zice-se, nou`zeci [i nu [tiu cât
la sut` dintre români n-au fost
deloc (poate n-a]i în]eles bine,
DELOC!) la oper` în anul care
a trecut. Alarmant, la prima vedere, nu-i a[a? Ei bine, e[antionul pare s` fie unul na]ional
(cel pu]in a[a a fost prezentat`
[tirea). Dac` e na]ional, ar trebui s` ne amitim c` românii
din ]ar`, poate mari consuma-

tori de oper` pe Mezzo (sondajul nu arat` dac` da sau nu),
nici n-au la ce oper` s` se duc`,
dac` nu au inspira]ia s` locuiasc` în ora[e ca Bucure[tiul
sau Timi[oara. Deci, dac` sondajul ar fi prezentat triumf`tor
procentaje inverse (nou`zeci [i
ceva dintre români se duc la
oper` constant), a[ fi zis c` ori
suntem un popor de mincino[i,
ori unul de naveti[ti (personalul cu oprire la Dâlga [i cu
direc]ia opera din Bucure[ti
trebuie s` fie arhiplin, mai ales

când e vreo premier`), ori în
fiecare sat românesc, inclusiv
Co]ofenii din dos, locul birtului din sat (def`imat în reportajul respectiv pe nedrept) a fost
luat de cl`diri m`re]e de oper`.
În aceste condi]ii, sondajul ar fi
putut la fel de bine s` spun`, pe
un ton la fel de alarmant, c` în
2005 sut` la sut` dintre români
NU AU FOST NICI M~CAR
O DAT~ PE MARTE!, ceea ce
denot`, fire[te, un dezinteres
total fa]` de preocup`rile spiritului.
Oameni buni, m` plictisi]i.
Nic`ieri pe lumea asta, nici m`car în ]`rile care au opere în mai
mult de dou` ora[e, marile mase nu-[i petrec timpul pe-acolo.
Nu `sta e rolul lor. Nu asta conteaz`. Conteaz` c`, dac` ar
vrea, s-ar putea duce: au [i locul, [i timpul, [i banii, [i bunadispozi]ie (adic` ceea ce la noi
e cunoscut prin sintagma „nivel
decent de trai“). Iar dac` de fapt
a]i vrut s` demonstra]i c` poporu’ se abrutizeaz` din cauza
televizorului, calculatorului [i
altor dr`covenii moderne, o s`
v` citez dintr-un amic, la fel de
exasperat ca mine de lamenta]iile despre sc`derea consumului de cultur`: „Ei, [i ce f`ceau,
domne, oamenii în timpul liber,
înainte de inventarea televizorului? St`teau [i se uitau la foc,
aia f`ceau!“ (c` doar nu crede]i
c` se duceau la oper`, naivilor!).

Ionu] G. (30 ani, redactor).
Cam a[a e, pentru c` exist`
ora[e mici care nu mai au nici
m`car un cinematograf, ca s`
nu mai vorbim de sate... Totu[i, e aiurea s` devenim nostalgici dup` vremurile în care
oamenii, nefiind distra[i de tot

felul de tenta]ii (cum ar fi discoteca sau programele de la
televizor), citeau la lumina
l`mpii (c` aia electric` se stingea din doi în doi). M`car
acum, dac` ai cu ce, ai [i ce s`
faci cu timpul t`u liber.
Daniela S. (20 ani, student`).
Nu [tiu ce s` zic, a[a se spune,
c` oamenii nu mai citesc, c`
nu-[i cump`r` c`r]i, c` nu mai
merg la film. Pe de alt` parte,
cel pu]in tinerii nu merg la
film nu pentru c` nu-i intereseaz`, ci pentru c` prefer` s`
le vad` acas`, pe calculator
sau DVD. Deci interesul exist`, a[a c` problema în cazul
`sta e cu totul alta.

Bogdan A. (28 ani, designer). Dac` mergi la târgul de
carte, te calci în picioare cu
toat` lumea, a[a c`, de fiecare
dat` când aud despre rezultatele unui sondaj ca `sta, nu
mai [tiu ce s` cred. Or exista,
într-adev`r, cum zice toat`
lumea, mai multe Românii:
una care începe s` se trezeasc`
[i s` consume orice, inclusiv
cultur`, [i alta care nu prea
consum` nimic, în afar` de
pu]in curent pentru televizor [i
o ciorb` de fasole. A mea, din
fericire, e prima.
Delia I. (30 ani, traduc`tor).
Posibil s` fi sc`zut, la nivel de
cifre, dar nu cred c` trebuie s`
ne alarm`m. Oricum, e aiurea
s` al`turi termenii de „con-

sum“ [i „cultur`“, pentru c`,
desigur, rezultatul n-o s` ias`
niciodat` bine.
Sorin F. (23 ani, student). {i
eu cred c` a sc`zut [i recunosc
c` m` aflu printre cei din
cauza c`rora a sc`zut. Nici eu
nu merg la film în ora[, prefer
s` stau acas` s` v`d filmul
când [i în ce condi]ii vreau eu,
nu prea merg la teatru, c` nivelul mi se pare slab etc. [i nu
prea am timp s` citesc, în afar`
de c`r]i de specialitate. Dar nu
cred c` eu eram problema.
Cred c` dramatic` e situa]ia de
la sate, unde oamenii, chiar
dac` vor, nu prea au cum s` se
cultive.

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

