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|n urmq cu câteva zile, mq aflam \ntr-un
service. Ma[ina, bat-o vina, nu mai [tia sq
porneascq. Frig, Dacie, deja avea prea multe scuze.
{i pentru cq tot a[teptam cu orele, discu]ia cu
ceilal]i „colegi de suferin]q“ a alunecat, normal a[
zice, cqtre politicq. Doar qsta-i unul dintre
domeniile la care ne pricepem cu to]ii, iar despre
fotbal ce-ar mai fi de comentat? Ei, [i aici
am avut norocul [i surpriza sq descopqr cam cum
vede omul de rând lucrurile care ]in prima
paginq zilele acestea: Nqstase, Patriciu,
Copos, DIP [i ceilal]i: „Dom’le, s-au luat [i de
q[tia. Furq ei jumate, da’ mai fac un loc de muncq,
mai dau un ban la oameni, mai fac ni[te
case la sinistra]i... N-o sq mai rqmânq nimeni care
sq ne dea [i nouq un loc de muncq. Cine nu furq?
{i eu a[ fura dacq a[ fi \n pozi]ia lor“.
Nici unul nu avea vreo tangen]q cu cei care fac
acum coadq la Parchet. Un loc de muncq...
cam cât de tare a putut fi \ndobitocit poporul
român sq ajungq sq gândeascq a[a?
Acum, sq revenim la prietenul Patriciu. A fost omul
acuzat de o groazq de lucruri. Gurile rele
vorbesc cq nu mai e mult pânq când va ajunge dupq
gratii. Ar fi pqcat. Un lucru avem [i noi
\n ]ara asta care mergea bine, corup]ia, [i acum sq
ne batem joc [i de asta... chiar ar fi pqcat...
Vorbim de Patriciu, vorbim de
Tqriceanu... vorbim despre „cina cea de tainq“
\n care un ministru, [i nu oricare ministru,
ci al Justi]iei, a fost târât la o \ntâlnire
la care nu avea de gând sq participe, pentru simplul
motiv cq premierul României este bun prieten
cu un afacerist cqruia Uniunea
Europeanq \i cere capul. Cq afaceristul \n cauzq
este bun prieten cu un premier cqruia Uniunea
Europeanq \i cere capul. Nu mai conteazq
cq declara]iile celor trei miros de la
o po[tq a stricat... nu mai conteazq nimic.
Dacq tot credem \n mqtu[a Tamara,
de ce n-am crede \n Patriciu?
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Dispari]ia
unor
acte referitoare la
averea lui Adrian
N`stase, documente „evaporate“ misterios de la Oficiul
Na]ional pentru Prevenirea [i
Combaterea Sp`l`rii Banilor
(ONPCSP), r`mâne o necunoscut` pentru procurori. Într-un final care coincide cu
declan[area scandalului „m`tu[a Tamara“, dup` aproape
[ase ani de la sustragerea documentelor [i dup` mai multe
descinderi la Oficiu, procurorii instan]ei supreme au decis
s` înceap` urm`rirea penal`
„în rem“. Cazul a f`cut obiectul unui dosar instrumentat de
Oficiul Na]ional pentru Prevenirea [i Combaterea Sp`l`rii Banilor înc` din 1999, dar
acest dosar este posibil s` fi
fost distrus, au declarat surse
apropiate anchetei de atunci.
„Nimeni nu [tie ce s-a întâmplat cu acel dosar. Cert este
c` a existat, iar acum nu mai
este“, au declarat sursele citate. No comment.

La 26 ianuarie
2006, Nicolae Ceau[escu ar fi împlinit 88 de ani. În ciuda gerului
care te împiedica s` [i respiri,
fostul dictator nu a fost uitat
de mai bine de 50 de simpatizan]i ai s`i [i ai fostului Partid Comunist Român, care au

venit în num`r mare la mormântul acestuia din Cimitirul
Ghencea civil. Nostalgicii comunismului au citit manifeste, au recitat poezii în cinstea
„tovar`[ului“ [i chiar au împ`r]it celor care au venit s`
înfrunte frigul colaci [i coliv`. Unii au scandat numele
lui Iliescu. }inând loc de loca]ie, m` \ntreb ce doreau s`
sugereze.

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

Dup` ce a aflat c` i
s-au interceptat
convorbirile telefonice, omul de afaceri Dinu
Patriciu a depus plângeri la
Comisia pentru exercitarea
controlului asupra activit`]ii
SRI, Comisia pentru Siguran]` Na]ional`, Comisia pentru
cercetarea abuzurilor [i cea
pentru drepturile omului. Reprezentan]ii companiei au declarat c` s`vâr[irea unor astfel de opera]iuni de ascultare
constituie o grav` înc`lcare a
legii, mai ales c` o parte dintre intercept`ri s-au efectuat
anterior începerii urm`ririi
penale, declan[at` în martie
anul trecut“, se precizeaz` în
plângerea lui Patriciu. „Rompetrol consider` c` astfel de
practici au consecin]e deosebit de grave asupra atmosferei mediului de afaceri, siguran]ei circula]iei informa]iei,

încrederii reciproce \ntre partenerii de afaceri [i confiden]ialit`]ii planurilor de afaceri“, mai precizeaz` Patriciu. Corect. Omul e s`rac [i
cinstit [i nu are nimic de ascuns. De ce s` afle autorit`]ile cum se fac afacerile „adev`rate“?
Proiectul privind
contractarea unui
împrumut extern
de la Banca Mondial` pentru
reabilitarea serviciilor de ap`
[i canalizare a produs valuri
în rândul consilierilor din partea PSD [i PNL. Chiar dac`
situa]ia este înc` ambigu`,
proiectul a fost adoptat, consilierii PNL-i[ti mergând pe
mâna primarului general. Ce
[tire banal`... ~sta-i mersul \n
România, la toate nivelurile.
Noi muncim, nu gândim!
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Vlad Dumitrescu, [eful organiza]iei de tineret din PSD
Bucure[ti, a fost revocat din
func]ie. Asta-mi place. Primarul care este, pre[edinte!

Prim`ria Capitalei
a g`sit alternative
pentru num`rul
uria[ de autovehicule care
circul` zilnic prin Bucure[ti,
înaintând Consiliului General
un proiect de hot`râre care
prevede ca noile construc]ii
autorizate în Bucure[ti s` asi-

gure un num`r minim de locuri de parcare. Cu toate
acestea, Bucure[tiul va avea
suficiente parc`ri abia în
2025. {i, ca orice promisiune,
putem fi siguri c` [i asta se va
\ntâmpla tot prin 3025.
Spectatorii care intr` pe stadioane
sau în bazele sportive cu b`utur` ori petarde,
cei care afi[eaz` inscrip]ii sau
pancarte care incit` la ur` sau
violen]` public`, distrug sau
arunc` cu obiecte vor primi
amenzi între dou` [i 150 de
milioane de lei vechi. Sanc]iunile pot merge, în cazul recidivi[tilor, pân` la interzicerea accesului în bazele
sportive pe perioade între
[ase luni [i trei ani. Ha, ha,
ha! Ce meciuri grozave se
preconizeaz`... cu câte doi-

trei spectatori pe fiecare stadion...
Liderul PRM a
r`spuns acuza]iilor
conform c`rora
„faxul egiptean“ referitor la
„centrele de tortur`“ de la
Kog`lniceanu se baza pe ni[te declara]ii ale sale, publicate ulterior în „România Mare“. „Pretextul c` Ambasada
Egiptului la Bucure[ti ar fi f`cut o revist` a presei e o scuz` infantil`, cu atât mai mult
cu cât afirma]iile egiptene
difer` de cele f`cute de mine
prin omiterea Libanului. Cel
mai probabil este c` atât eu,
cât [i diploma]ii egipteni am
avut acelea[i surse de informare din Serviciile Secrete
române[ti, pline ochi de
agen]i arabi dubli sau tripli“,
a spus Vadim. Ups! Vorbim
de spionaj sau de Spitalul 9,
c` n-am \n]eles foarte bine?
Organiza]ia PSD
Bucure[ti a devenit
brusc un butoi cu
pulbere dup` ce contestatarii
lui Dan Ioan Popescu au trecut la mazilirea apropia]ilor
acestuia. Primul care a fost
exclus din partid în cadrul
unei sedin]e-fulger este vicepre[edintele filialei PSD Bucure[ti, Codrin {tef`nescu.

Pre[edintele
UDMR Covasna,
Albert Almos, se
declar` convins c` Statutul va
fi votat cu tot cu articolul
referitor la autonomia cultural`. „Este datoria noastr`
s`-i convingem pe partenerii
no[tri s` accepte autonomia
cultural`“, a spus Albert Almos. Iar`[i corect. Care o fi
datoria Guvernului? Sau s`
schimb`m mai bine numele
]`rii \n „Romungaria“? Ar fi o
idee...
Vi c e p r e m i e r u l
George Copos [i-a
informat colegii în
[edin]` de Guvern c` este
acuzat de evaziune fiscal` în
form` continuat` [i c` a dus
la Parchet toate actele necesare care s` dovedeasc` fap-

tul c` a pl`tit corect taxele [i
impozitele la stat. Premierul
C`lin Popescu-T`riceanu a
considerat gestul lui Copos
drept unul normal, pe care i
l-a cerut el însu[i. Nu se specific` care gest. Presupun c`
`la, când a b`gat mâna \n banul public. S`ru’mâna, coane
Georgic`! Hai Rapidu’!

Aceste texte sunt pamflete [i vor fi tratate ca atare!
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Costel Bobic, „profesorul“ grupurilor
de interese din România
Desele vizite la Parchet ale unor politicieni implica]i
în afaceri suspecte demonstreazq cq existq voin]a
dacq nu a eradicqrii, cel pu]in a descurajqrii actelor
de mare corup]ie, trafic de influen]q, evaziune fiscalq
[i a asocierilor în vederea comiterii unor infrac]iuni.

Din p`cate, în înfruntarea
dintre institu]iile cu atribu]iuni
specifice pe linia combaterii infrac]ionalit`]ii [i structurile
constituite în stil mafiot, primele sunt într-un net dezavantaj.
Nu spunem nici o noutate, afirmând c` din prima jum`tate a
anilor ’90 grup`rile constituite
în scopul de a beneficia în mod
injust de posibilit`]ile oferite de
procesul de privatizare, de caren]ele sistemului bancar [i de
alte racile ale originalei noastre
democra]ii au sim]it nevoia
protec]iei politice, mediatice [i
poli]iene[ti. Astfel, au ap`rut
grupurile de presiune care treptat au reu[it s` controleze o parte a mass-media, importante
personalit`]i politice [i din p`cate în anumite cazuri s` dirijeze procurori, poli]i[ti [i ofi]eri
din serviciile de informa]ii.
Aceste grupuri de presiune
nu ar trebui confundate cu grupurile de interese, pentru c`
cele din urm` au sau ar trebui
s` aib` o anumit` legitimitate.

Este normal ca parlamentarii,
înal]ii func]ionari publici provenind din anumite zone ale ]`rii s` încerce s` atrag` fonduri
sau oportunit`]i pentru regiunile respective.
Grupurile de presiune sunt
interesate de atragerea la colaborare a unor demnitari, lucr`tori din serviciile secrete, profesioni[ti din media pentru influen]area [i dirijarea unor politici
publice, care în mod normal
sunt atributele statului.
Nu am descoperit noi apa
cald`; ne amintim c` privatizarea ISPAT a fost posibil` din
cauza presiunilor cvasipublice
exercitate de premierul Tony
Blair [i fostul prim-ministru
Adrian N`stase.

La spionat, în PDSR
Un grup de presiune în
sfera politic` [i economic` ar
putea fi cel coordonat, cel pu]in
pân` în 2005, de Costel Bobic.
Nu v` mai spune nimic acest
nume?

În 1996, dup` ce Conven]ia Democrat`, în alian]` cu
PD-ul [i cu UDMR-ul, a câ[tigat alegerile, în cotidianul
„Ziua“ a ap`rut un editorial în
care se semnala faptul c` un
anume Costel Bobic a fost infiltrat în mafia PDSR-ist`, reu[ind, în perioada 1994–1996, s`
semnaleze cotidianului amintit
majoritatea afacerilor necurate
ale fostului partid de guvern`mânt.
S-a vorbit atunci despre
faptul c` Bobic ar fi livrat cotidianului „Ziua“ documente ale
BANCOREX, care au dus la
arestarea lui R`zvan Teme[an.
Se pare c` Bobic nu a predat chiar toate informa]iile spre
a fi publicate, pentru c` dup`
câ]iva ani îl g`sim în anturajul
lui Viorel Hrebenciuc [i a altor
mah`ri din partidul lui Ion
Iliescu [i Adrian N`stase. Spre
sfâr[itul anilor ’90, Bobic este
semnalat în anturajul lui Sorin
Ovidiu Vântu, pe care îl secondeaz` cel pu]in la o negociere

Adrian N`stase

Viorel Hrebenciuc

care privea achizi]ionarea de tat`l FNI a muribundului post
Tele7abc, apar]inând lui Fredy
Robinson.

Joaca de-a politica
Probabil contactele cu
Viorel Hrebenciuc îi deschid
apetitul pentru jocurile politice.
Îi atrage pe ziari[tii Dan Andronic [i pe Bogdan Teodorescu,
c`rora le sponsorizeaz` o agen]ie de analiz` politic`, pe care
Adrian N`stase o angajeaz` în
slujba PSD-ului.
Ca o picanterie, subliniem
c` [i Dan Andronic fusese omul
de încredere al lui Sorin Ovidiu
Vântu, pe care se pare c` l-a
u[urat de ceva bani adev`ra]i,
în timp ce publica conspirativ
în „România Liber`“ un serial
despre afacerile oneroase ale
acestuia. Dup` un intermezzo
la cotidianul „Curentul“, patronat de alt du[man al lui Vântu,
Mihai Iacob, devine omul de
cas` al lui Adrian N`stase.
Interesant, dar în 2003–
2004 Costel Bobic sprijin` pe
sindicali[tii din BNS s` formeze un partid politic care va
intra în parlament pe listele
PRM, partid care îl vor p`r`si
repede în favoarea conservatorilor lui Dan Voiculescu.
Exist` informa]ii din care
rezult` c` Bobic, împreun` cu
Matei Br`tianu, ar fi în spatele
proiectului unei noi construc]ii

politice: Partidul Laburist, care
ar urma s` fie noua juc`rie a lui
Adrian N`stase.

Grupul
de presiune
Am încercat s` prezent`m,
desigur în linii mari, modul în
care se înfiin]eaz` [i cum ac]ioneaz` un grup de presiune.
Grupul din jurul lui Costel Bobic nu este singular [i probabil
nu este cel mai relevant. Atrage
îns` aten]ia gruparea unor per-

soane cu un grad de instruire
deasupra mediei în jurul unui
element cu o activitate cel pu]in
discutabil`, ca s` nu spunem
suspect`. Dac` o singur` verig`
din lan]ul acestei grup`ri de
presiune ar avea conexiuni cu
anumite cercuri speciale din
str`in`tate (posibilitate deloc
absurd`) ne-am putea întreba
cu îngrijorare: cine a condus de
fapt România [i ce jocuri ne a[teapt` în continuare?
GEORGE DORA

Sorin Ovidiu V\ntu
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Un plan urmqrit cu obstina]ie:

Vânãtoarea vulpii
Nici cel mai binevoitor observator al realitq]ilor române[ti nu ar putea sus]ine cq
jocurile politice se desfq[oarq într-o atmosferq de normalitate, elegan]q [i
fair-play. Ultimele desfq[urqri demonstreazq cq suntem sau am fost condu[i fie
de politicieni care au fqcut avere în timpul exercitqrii mandatului, fie cu
demnitari care au acumulat înainte de a fi în func]ie. Ambele categorii au un
punct comun: averile lor sunt ob]inute prin metode suspecte,
prin eludarea [i fracturarea legilor, ceea ce face din ei clien]i de bazq [i de vazq
ai procuraturii.

Ne întreb`m, [i nu suntem capabili s` g`sim un r`spuns afirmativ, dac` exist` o
singur` avere în aceast` ]ar`
ob]inut` prin mijloace onorabile, asupra c`reia s` nu existe nici cea mai mic` suspiciune. Am fi bucuro[i, pentru c`
tot este acuzat` presa c` vede
totul în negru, s` populariz`m un om de afaceri care
[i-a f`cut averea numai prin
mijloace oneste.
Pân` atunci s` revenim
la „cestiune“. Ofensiva desf`[urat` în ultimul timp de
Parchet, Departamentul Na]ional Anticorup]ie, Poli]ie
are la baz` activitatea profesionist` a unor servicii secrete, care de ani întregi monitorizeaz` cercurile sau persoanele de interes operativ
implicate în acte de corup]ie,
evaziune fiscal`, trafic de
influen]` etc.
În mod evident travers`m o perioad` de criz`, cel
pu]in la nivelul încrederii
opiniei publice fa]` de mediile politice. În astfel de perioade, anumi]i vectori informali ini]iaz`, desf`[oar` [i
dezvolt` campanii de discreditare a unor servicii sau a
unor [efi ai serviciilor de informa]ii.

Acuzaþii
periodice
În ultimul timp asist`m
la o campanie împotriva
chestorului Virgil Ardelean,

Virgil Ardelean

[eful Direc]iei Generale de
Informa]ii [i Protec]ie Intern`
a Ministerului Administra]iei
[i Internelor. Acuzele care i
se aduc pleac` de la cele pur
speculative – posibilitatea ca
Ardelean s` gestioneze un canal de leg`tur` între actualul
[i fostul ministru de Interne,
Vasile Blaga [i Ioan Rus, pân` la cele cu iz penal, respectiv implicarea în rela]ii oneroase cu fra]ii Balint (C`m`taru).
Marea majoritate a [efilor serviciilor de informa]ii
din România au f`cut obiectul unor campanii de pres`
negative. În cazul chestorului
Ardelean, acestea cunosc o
anumit` periodicitate, generat` fie de cicluri electorale,
fie de anumite lovituri date
de structura care o conduce
unor elemente apar]inând
crimei organizate, inclusiv
unor complici sau protectori
ai acestora din MAI.

Atacuri
din interior
În 2003, câ]iva ofi]eri activi [i în rezerv` din UM
0962, condus` de Virgil Ardelean, încearc` s` strecoare
într-un cotidian o dezinformare din care ar fi urmat s`
rezulte c` acesta, din ordinul
fostului ministru de Interne
Constantin Dudu Ionescu, ar
fi ajutat-o pe Ioana Maria
Vlas s` p`r`seasc` ]ara la
frontiera cu Bulgaria [i s`

Vasile Blaga
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compromiterea chestorului Virgil Ardelean

sau vulpea vânãtor?

Fra]ii C`m`taru

Ioan Rus

ajung` în Israel. Dezinformarea se baza pe faptul c` dup`
pr`bu[irea FNI, în 2000, [i
dup` începerea anchetei, Ioana Maria Vlas se prezentase
într-o audien]` la ministrul de
Interne, unde probabil a f`cut
declara]ii compromi]`toare
despre Sorin Ovidiu Vântu.
Din motive care nu le coment`m, intoxicarea nu reu[e[te.
La pu]in timp, în pres`
apare un document cel pu]in
ciudat. Larry Watts, profesor
de istorie din SUA, consilier
al lui Ioan Talpe[, la rândul
s`u consilier pentru probleme
de siguran]` na]ional` al fostului pre[edinte Iliescu, public` o scrisoare deschis` din
care rezult` c` unitatea condus` de Virgil Ardelean a
practicat [i practic` activit`]i
de poli]ie politic`.
Alt scandal, care nu
putea fi generat decât de o
scurgere din interiorul Direc]iei Generale de Informa]ii, a fost afacerea ascult`rii
telefoanelor unor ziari[ti.
Prezentat` în acest mod,
opera]iunea, real` de altfel,
inducea teza unor ac]iuni de
poli]ie politic`.
În realitate a fost vorba
despre o ac]iune contrainformativ`, prin care se urm`rea
depistarea unor ofi]eri superiori de poli]ie, despre care

existau informa]ii, c` transmit date secrete privind opera]iunile în curs, împotriva
elementelor mafiote. Evident
c` ziari[tii nu aveau nici o
vin`, dar s-a demonstrat în
practic` c` anumite dezv`luiri f`cute în afara cadrului
oficial de unii ofi]eri de poli]ie aveau scopul nu de a informa opinia public`, ci de a
alarma anumite persoane care
erau lucrate informativ.
Ultima intoxicare vehiculat` în pres` (sau într-o
anumit` parte a presei) care îl
are ca subiect pe Virgil Ardelean îi prive[te pe fra]ii C`m`taru. Se sus]ine c` ace[tia
ar fi fost aresta]i în urma informa]iilor oferite de structura condus` de Ardelean, pentru c` anumi]i oameni politici
care se împrumutaser` de la
C`m`tari cu mari sume de
bani, s` nu mai fie nevoi]i
s`-i restituie.
Este citat în acest sens,
celebrul primar „care este“
Marian Vanghelie, care ar datora fra]ilor C`m`taru suma
de 100.000 de euro.
Pu]in probabil c` Virgil
Ardelean s-ar pr`p`di de dragul lui Vanghelie, încât s` comit` un abuz.
Nu aceasta îns` este
esen]a problemei, ci faptul c`
cei doi fra]i Balint din penitenciar au adresat o scrisoare

unui post de televiziune din
care rezult` c` nici m`car nu
au discutat cu Vanghelie despre posibilitatea unui împrumut, pe cale de consecin]`
în absen]a unor probe zdrobi-

toare care s`-i contrazic`,
acesta nu exist`. În ceea ce
prive[te dosarul „C`m`tarii“,
acesta a dat o serioas` lovitur` structurilor crimei organizate.

Cui folose[te aceste atacuri? Sunt amestecate foste cadre de informa]ii în conceperea
[i difuzarea scenariilor? Exist`
o structur` economic` [i politic` dispus` s` ri[te [i s` cheltu-

iasc` enorm, pentru îndep`rtarea chestorului Virgil Ardelean?
Sunt întreb`ri la care
sper`m s` r`spundem într-un
viitor articol.
GEORGE DORA

Daniel Marian Vanghelie
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Tãriceanu trebuie sã plece

Nici nu s-au stins ecourile scandalului din dosarul
mo[tenirea m`tu[ii Tamara,
când a fost pus pe tapet scandalul protec]iei politice de
care se bucur` omul de afaceri [i liderul liberal Dinu Patriciu, din partea primuluiministru C`lin Popescu-T`riceanu.
Ca de obicei, scandalul a
fost generat de o dezv`luire
de pres`, din care rezulta c`,
la începutul lui iunie 2005,
Dinu Patriciu s-ar fi întâlnit
cu ministrul Justi]iei, Monica
Macovei, în biroul premierului T`riceanu. Nici unul dintre cei trei nu a negat întâlnirea, dar fiecare a avut propria
sa versiune asupra evenimentului. Este necesar s` punct`m.

Bâlbâieli în declaraþii
Aceast` întâlnire a avut
loc dup` arestarea [i eliberarea lui Dinu Patriciu, de la
sfâr[itul lui mai 2005. Ne
amintim c` în ziua în care
Dinu Patriciu a fost re]inut de
procuratur`, premierul T`riceanu l-a sunat pe Procurorul
General Boto[ [i, indiferent
de explica]iile care s-au dat
ulterior, acest telefon a con-

stituit un amestec direct în
treburile justi]iei.
Discordan]ele dintre afirma]iile celor trei, T`riceanu,
Macovei, Patriciu, privesc
data întâlnirii – 1 aprilie zice
Patriciu, începutul lui iunie
spune doamna Macovei –
modul în care au fost invita]i
– pentru probleme economice
(varianta Patriciu) [i f`r` a fi
informat` asupra subiectului
[i nici asupra prezen]ei patronului Rompetrol (versiunea
Macovei).
Este evident c` ministrul
Justi]iei a c`zut într-o capcan`. T`riceanu, presat de Patriciu sub motiva]ia unei ac]iuni în justi]ie introdus` de
Rompetrol împotriva statului
român, o convoac`, nu o invit`, pe Macovei la sediul
Guvernului, unde o pune în
fa]a faptului împlinit – prezen]a lui Dinu Patriciu. Nici
nu conteaz` ce anume s-a discutat în cabinetului primuluiministru, pentru c` singura
modalitate legal` în care Patriciu, aflat în cercetare penal` pentru evaziune fiscal`,
sp`lare de bani [i în[el`ciune,
putea s` o întâlneasc` pe ministrul Justi]iei Monica Macovei era s`-i solicite o audi-

en]` oficial`, nu s` apeleze la
tertipuri prin intermediul colegului de partid [i asociatului în afaceri C`lin PopescuT`riceanu.

Urmãrire legalã a lui
Patriciu
Avem, a[adar, un primministru care practic` pe fa]`

interven]ia în treburile justi]iei, atunci când prietenii s`i
sunt cerceta]i penal.
Chemat la Parchet, pentru c` de bine, de r`u cercetarea nu s-a terminat, domnul
Patriciu a aflat extrem de surprins c` telefoanele sale sunt
sub urm`rire din 2003. De
aici încep alte specula]ii, cele

mai multe victimizându-l pe
magnatul Rompretol [i prezentându-l ca pe un cet`]ean
ale c`rui drepturi fundamentale au fost grav înc`lcare. }inem s` subliniem c` ascult`rile, atâtea câte au fost, s-au
efectuat cu mandat legal al
procuraturii.
Preluarea Rompetrol, de
c`tre Dinu Patriciu [i asocia]ii s`i din SUA, a suscitat multe comentarii [i specula]ii.
Orice afacere la scar`
mare cu petrol prezint` interes pentru siguran]a na]ional`. Exist` cel pu]in la un serviciu de informa]ii un dosar
operativ de supraveghere a
Rompetrol [i implicit al domnului Dinu Patriciu.
Privind momentul 2003,
când a fost pus sub supraveghere Dinu Patriciu (nu numai telefoanele acestuia), este
posibil s` fi existat la anumite
segmente ale puterii, inclusiv
la Cotroceni, fie note, fie denun]uri împotriva sa, provenind de la concuren]` (grupul
Tender – Iancu – Iacubobv).
Indiferent de motiva]ia
care a stat la baza deschiderii
unui dosar operativ lui Dinu
Patriciu, important este ce a

rezultat în urma investiga]iilor efectuate.

Lasã-ne, lasã-ne!
Domnul Patriciu s-a
mirat c` a fost ascultat pe
baza Legii siguran]ei na]ionale. Având în vedere c` este
acuzat, printre altele, de sp`lare de bani, infrac]iune grav`
la siguran]a na]ional`, ac]iunea serviciilor secrete este
perfect justificat`.
Deloc justificat` este îns`
ac]iunea primului-ministru
C`lin Popescu-T`riceanu.
Dac` domnul Patriciu este nevinovat, acest lucru îl va stabili justi]ia. Dac` îns` este vinovat, atunci avem o problem`. Primul-ministru a ap`rat
un infractor, acuzat de înc`lc`ri grave ale legii, inclusiv
ale siguran]ei na]ionale.
În cazul în care ne afl`m
în fa]a unei gafe, înseamn` c`
suntem condu[i de oameni
ale c`ror capacit`]i intelectuale las` de dorit.
Dac` ne afl`m în fa]a
unei ac]iuni premeditate [i
premierul a atras-o în curs`
pe Monica Macovei, atunci
C`lin Popescu-T`riceanu trebuie s` plece.
DANIEL BQLAN
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Justi]ia î[i dq din nou cu stângu-n dreptu’

Omar Hayssam trebuie judecat, nu lichidat!
A trecut aproape un an de la rqpirea ciudatq a trei ziari[ti români în Irak. S-a
discutat mult despre acest eveniment, care în pofida unui deznodqmânt fericit
încq nu este complet elucidat. În cauzq au fost aresta]i prietenii [i sponsorii celor
trei ziari[ti, Omar Hayssam [i Munaf. De remarcat cq Munaf a fost arestat în
Irak [i este de]inut într-o bazq militarq americanq secretq. Vom reaminti cq
Munaf a fost prezentat pe casetele video filmate de terori[ti ca fiind prizonier, iar
dupq ce au fost elibera]i, cel pu]in o bunq perioadq de timp, ziari[tii nu au vrut
sq creadq cq Munaf ar fi fost un complice al rqpitorilor.

Omar Hayssam, fost
membru PSD, apropiat de anturajul „greilor“ din partid, Viorel
Hrebenciuc [i Dan Ioan Popescu, a fost cercetat [i este trimis
în judecat` nu doar pentru ac]iunea terorist` pe care se spune
c` ar fi ini]iat-o [i coordonat-o,
ci [i pentru infrac]iuni economice. În ceea ce prive[te eventualele infrac]iuni economice nu
este prea clar, cel pu]in pentru
opinia public`, cum de ar fi putut
fi produse doar de Hayssam, iar
în ceea ce prive[te capturarea [i
de]inerea ziari[tilor în Irak, nu
[tim \n ce m`sur` probele Parchetului sunt concludente.
Un element pe care opinia
public` trebuie s`-l cunoasc`
este faptul c` Hayssam este
ap`rat de celebrul avocat israelian Martin Mordekhai. Afla]i
de o via]` în lupt` cu terorismul, israelienii [i juri[tii nu fac
o excep]ie, sunt extrem de pruden]i, extrem de scrupulo[i în
abordarea unor probleme de
acest gen.
Din datele pe care le avem,
Martin Mordekhai a acceptat
s`-l apere pe Hayssam dup` ce
a constatat c` în spe]` se încalc`

unul dintre drepturile fundamentale ale omului – dreptul la
via]`.

Actele medicale
oficiale
A trecut aproape neobservat` vestea din care rezult` c`
Hayssam a fost depistat ca fiind
bolnav de cancer. În aceste cazuri legisla]ia impune efectuarea unei expertize medico-legale care s` stabileasc` dac` de]inutul poate fi tratat în re]eaua
spitaliceasc` a penitenciarelor
[i dac` suport` regimul de deten]ie. Subliniem importan]a
expertizei medico-legale, singura în m`sur` a decide asupra
conduitei medicale [i a locului,
spital penitenciar sau civil,
unde va fi operat, dac` se impune, sau tratat pacientul.
În fa]a unei afec]iuni grave,
neîndur`toare, cum este neoplasmul, de]inutul sau re]inutul
nu trebuie tratat conform Codului penal, indiferent de articolele care posibil au fost înc`lcate, ci doar ca simplu bolnav.
Nu ne-am mul]umit cu
simpla informa]ie din care
rezulta c` Omar Hayssam este

Martin Mordekhai, avocatul lui Omar Hayssam

bolnav de cancer, ci am încercat [i reu[it s` ob]inem un document oficial.
Referatul medical (vezi
facsimil) din 09.01.2006, al
Administra]iei Na]ionale a Penitenciarelor – Spitalul penitenciar Bucure[ti–Rahova, invedereaz` faptul c` Omar Hayssam
prezint` diagnosticul:
1. Neoplasm stenozant [i hemoragie de colon drept, anemie secundar`.

2. Diabet zaharat tip II.
3. Tulburare mixt` anxioas` [i
depresiv`.

Depãºire de atribuþii
Când a fost arestat, Hayssam era în tratament pentru
schizofrenie, afec]iune psihic`
extrem de grav`, irecuperabil`,
care pune serioase probleme
asupra discern`mântului unei
persoane.
Revenind la diagnosticul
de neoplasm, conform referatului medical, a fost pus pe baza
ecografiei abdominale, a irigografiei, examen computer tomograf, punându-se în eviden]`
o tumor` vegetant` [i stenozant` de color ascendent.
Medicul chirurg de la Spitalul penitenciar stabile[te c` interven]ia chirurgical` poate fi
efectuat` în deten]ie. Prin
aceast` concluzie î[i dep`[e[te
competen]ele, deoarece con-

form legii doar Comisia de expertiz` medico-legal` stabile[te
locul unde poate fi tratat pacientul. Mai mult, concluzia pus` de
medicul penitenciarului poate fi
interpretat` ca o presiune asupra
exper]ilor medico-legali.
Dac` timpul operator va fi
dep`[it, [i se vor dezvolta determin`ri secundare (metastaze),
speran]a de via]` a lui Hayssam
va fi redus` [i în cazul unui final
nedorit, vor ap`rea enorm de
multe specula]ii privind o eventual` suprimare a arestatului.

Precedentul existã
Nu este prima dat` când
Ministerul Justi]iei î[i face singur probleme. Este evident c`
în cazul unei opera]ii de cancer
pacientul nu poate suporta [i
nici nu poate fi tratat post-operator în condi]ii de deten]ie.
Revenim la avocatul care
[i-a asumat ap`rarea lui Hays-

sam, Martin Mordekhai, constat`m c` este specialist în dosare interna]ionale, având procese în Rusia, Turcia, India, Venezuela, Bolivia.
Un caz asem`n`tor cu al
lui Hayssam din punct de vedere al st`rii de s`n`tate a de]inutului, a mai avut loc în Turcia, ap`r`tor fiind Martin Mordekhai. Prin abuzurile care s-au
constatat, prin privarea unui
de]inut de tratament medical
eficient [i la timp, statul turc a
avut probleme la Consiliul Uniunii Europene, lucru de nedorit
în cazul României.
Suntem convin[i c` justi]ia
va în]elege pân` la cel mai înalt
nivel c` indiferent de ce se va
stabili în cazul Hayssam (deocamdat` nu este condamnat),
acesta se bucur` de anumite
drepturi [i în nici un caz nu i se
poate suprima dreptul la via]`.
GEORGE DORA

Omar Hayssam
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Mafia imobiliarã (II)
În num`rul trecut am
relatat cum un cet`]ean, Viorel }urcanu, reîntorcându-se
în ]ar` dup` zece ani de munc` în str`in`tate, a cump`rat
în 2004 un imobil [i aproximativ 7,5 ha de p`mânt în comuna Bujoreni, jude]ul Teleorman. Destul de repede asupra acestuia încep s` se fac`
tot felul de presiuni; mai ales
din partea unor vecini, dintre

care unul Ion M`n`il`, om de
încredere al deputatului PSD
Tudor Mohora.
În cele din urm` Viorel
}urcanu se adreseaz` justi]iei. Surprinz`tor, dar pierde
o parte dintre procese, cu
toate c` documenta]ia existent` la dosar atesta c` a fost
cump`r`tor de bun`-credin]`.
Motiva]ia pentru care }urcanu a ac]ionat în justi]ie era

generat` de revânzarea de c`tre fo[tii proprietari ai aceluia[i teren unui alt cum-p`r`tor, fie cu complicitatea, fie
din naivitatea unui notar din
Alexandria.

Autoritãþile se fac
cã plouã
Autorit`]ile locale, în
special Prim`ria Bujoreni, au
la rândul lor o atitudine ca-

racterizat` prin ambiguitate.
Din procesul-verbal nr. 1563
din 29.09.2004 rezult` o
prob` indirect`, conform c`reia, la data men]ionat`, Consiliul Local Bujoreni îi recuno[tea lui Viorel }urcanu
dreptul de proprietate asupra
terenului dobândit. Astfel, viceprimarul [i un func]ionar
local recunosc c` au luat de
pe proprietatea lui Viorel
}urcanu doi-trei metri cubi
de lemn de foc, oferite de
acesta f`r` preten]ii financiare (vezi facsimil).
În ciuda acestui fapt,
proprietatea lui }urcanu continu` s` fie înc`lcat`, s` i se
tulbure dreptul de posesie
acestui om, f`r` ca poli]ia din
comuna Bujoreni s` ia vreo
atitudine, de[i a fost sesizat`
în repetate rânduri.

O înregistrare
compromiþãtoare
Ca peste tot în astfel de
cazuri, apar a[a-zi[ii binevoitori, care se ofer` s` rezolve
litigiul, în schimbul unor sume substan]iale de bani.
Suntem în posesia înregistr`rii unei convorbiri între
Viorel }urcanu [i un anume

Gabriel Cacale]eanu, din care
rezult` c` acesta din urm` se
ofer` ca în schimbul a
200.000.000 de lei s` rezolve
dosarul în cauz`, prin mituirea unor judec`tori din
Alexandria.
Deocamdat`, subliniem
deocamdat`, nu vom reda numele judec`torilor [i nici lan]ul rela]ional de la Tribunalul
din Alexandria, dar putem
pune înregistrarea la dispozi-

]ia institu]iilor abilitate. Studiind par]ial dosarele lui
Viorel }urcanu, suntem nevoi]i s` constat`m, f`r` s` ne
permitem nici cea mai mic`
imixtiune în treburile justi]iei, c` cel pu]in într-o zon` a
jude]ului Teleorman exist`
interese de grup, c`rora se
subordoneaz` institu]iile statului. (va urma)
DEPARTAMENTUL
INVESTIGA}II
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Sever Mureºan, victima
melanjului între lumea afacerilor
ºi cea a serviciilor secrete
În precedentul episod dedicat falimentelor bancare din România am prezentat
implicarea nefericitq a Bqncii Na]ionale în dezastrul de la Banca Dacia-Felix,
dezastru produs artificial prin infiltrarea în institu]ie a unor a[a-zi[i investitori,
cum a fost Ion Ilie Mania, care au deturnat nu numai importante sume de bani,
ci [i sensul normal al activitq]ii bancare. În ceea ce prive[te cazul particular al
Bqncii Dacia-Felix, scoaterea acesteia din topul activitq]ilor specifice unei
astfel de institu]ii prezintq câteva trqsqturi care o deosebesc de celelalte bqnci
care au dat faliment.

De[i a fost adus` într-o
stare de criz` în special de
grupul Mania, patronat de
fostul ministru de Interne
(1992-1996) Doru Ioan T`r`cil`, iar Sever Mure[an, principalul investitor, a fost chiar
arestat în urma unor denun]uri ale grupului amintit,
banca nu a fost niciodat` declarat` oficial în stare de faliment. A fost preluat` în condi]ii suficient de suspecte de
grupul de israelieni condus
de Fredy Robinson, care la
rândul s`u, dup` ce a muls tot
ce se putea, implicându-se inclusiv în sp`lare bani, a revândut banca, dup` ce i-a
schimbat numele (Eurombank), B`ncii Leumi din Israel. Pe acest lan] ar trebui

c`utate sumele disp`rute din
conturile B`ncii Dacia-Felix.
Am amintit c` de[i Banca
Dacia-Felix era în proces cu
Ion Ilie Mania, Fredy Robinson, care a ajuns mare pre[edinte de banc`, îl investe[te
pe dubiosul om de afaceri italian de origine român` s` recupereze în Elve]ia anumite
sume de bani datorate de persoane fizice sau juridice.

Patriciu,
în lupta pentru
Petromidia
Nu excludem posibilitatea ca în cazul Dacia-Felix
s` se fi implicat din plin [i
anumite servicii secrete sau
anumite segmente ale acestora. Din 1994-1995 se structu-

rau în România grup`rile care
urm`reau prin procesul de
privatizare s` pun` mâna pe
obiective importante din
punct de vedere strategic.
Unul dintre obiectivele urm`rite a fost achizi]ionarea rafin`riilor [i a altor facilit`]i legate de industria petrolului.
Unul dintre obiectivele
urm`rite a fost Combinatul
Petromidia, pe care grupul
SM, condus de Sever Mure[an, ar fi dorit s`-l achizi]ioneze. Din umbr`, achizi]ionarea combinatului era urm`rit`
[i de Dinu Patriciu, care în
perioada respectiv` (19941995) era patronul unei firme
care se ocupa cu achizi]ionarea de terenuri [i construc]ii
de locuin]e. Amintim c` din

punct de vedere politic, Dinu
Patriciu [i Viorel Cataram`
au fost ini]iatorii ruperii PNL,
creând PL ’93. Despre Dinu
Patriciu au circulat [i circul`
multe legende, inclusiv cea
legat` de apartenen]a sa, în
calitate de ofi]er acoperit, la
structurile informative externe. Nu suger`m c` gruparea
Patriciu ar fi folosit metode
nepermise, dar despre inten]ia lui Sever Mure[an de a
achizi]iona Petromidia se [tia
în anumite cercuri mai mult
sau mai pu]in secrete.

Servicii secrete ºi
afaceri mari
A fost poate unul dintre
motivele ascunse ale compromiterii [i înl`tur`rii lui Sever
Mure[an. Revenind la leg`tura domnului Patriciu cu serviciile secrete, vom men]iona
c` în 2000 acesta l-a angajat pe fostul director SIE la
Rompetrol.
Întorcându-ne la perioada 1994-1995, men]ion`m c`
se preg`tea lansarea B`ncii
Columna, în spatele c`reia

era domnul Virgil M`gureanu, directorul Serviciului Român de Informa]ii. Grupul
Columna avea interese mari
în achizi]ionarea unor importante repere ale industriei petrochimice, care, se [tie, este
legat` de industria petrolier`.
Acest melanj între lumea
afacerilor [i lumea serviciilor

secrete este o caracteristic` a
tuturor societ`]ilor post-totalitare. Cu excep]ia spa]iului
ex-sovietic, în nici o alt` ]ar`
fost` comunist` implicarea
serviciilor secrete în economic [i într-o bun` m`sur` în
social nu a fost atât de pregnant` ca [i în România.
GEORGE DORA
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Constantin Toma, „omul de paie“
din asigurãrile româneºti
De ani de zile, to]i speciali[tii din lumea financiar` româneasc` se întreab` cine este
Constantin Toma (foto), cine îl
sus]ine [i cine l-a promovat în
e[alonul superior al asigur`rilor
din România. Întreb`rile nu au
r`mas f`r` r`spuns. Investiga]iile noastre au scos la iveal`
faptul c`, într-adev`r, Constantin Toma este un „om de paie“
folosit la înaintare [i ghidonat
de diferite grupuri de interese.
El [i-a început activitatea în domeniul economic în 1977 la
UM 01993 Otopeni, unde a fost
încadrat în departamentul financiar. În primii ani nu a str`lucit, cu greu s-a men]inut pe
linia de plutire, mereu la un pas
de a fi dat afar`, f`cea numai
gre[eli [i nu reu[ea s` se adapteze regimului de munc`. Era
sus]inut puternic î[i amintesc
unii colegi de atunci, nimeni nu
se putea atinge de el. Circul` un
zvon printre angaja]ii flotilei
preziden]iale, cum c`-l ]ine în
spate securitatea. Lucru cert,
pentru c` nu-[i permitea nimeni
s` ]in` în spate pe cineva când
era vorba de Ceu[escu. „Era un
individ [ters, parc` nu avea nimic în cap, parc` nu terminase
o [coal` militar`. Avea limite
conceptuale, nu putea fi folosit
la chestiuni serioase, nu puteai
s` ai încredere în el. Îmi amintesc c` de un Cr`ciun, f`cusem
rost de porci pentru angaja]i [i
el trebuia s` se ocupe de împ`r]irea lor. A f`cut ce-a f`cut [i
a pierdut lista cu împ`r]irea.
{ti]i ce a f`cut, ca s` fie sigur c`
nu a s`rit pe cineva din list`, a
mai trimis un rând la fiecare.
Poftim! Sigur îl ]ine cineva în
spate [i acum“, î[i aminte[te un
fost [ef al „omului de paie“. Tot
în acea perioad`, o practic`
frecvent` a celor de la flotila
preziden]ial` era de a ponta fictiv anumite zboruri de antrena-

ment cu aparate din cadrul unit`]ii militare respective. Persoane care s-au num`rat printre colegii lui Toma ne-au spus c` pilo]ii încasau câte 200 de lei
pentru fiecare opera]iune de decolare [i aterizare. }inând seama c` Toma Constantin activa
atunci în cadrul compartimentului financiar al unit`]ii, putem
spune c` acutalul pre[edinte al
Omniasig a participat la aceast`
mic` g`in`rie specific` func]ionarilor [coli]i înainte de 1989.

Revoluþia din ’89,
rampa de lansare
Revolu]ia a însemnat o
ramp` de lansare pentru „omul
de paie“. În vara lui 1991, când
s-a înfiin]at Romavia, a benefi-

ciat în continuare de sprijin [i a
fost uns [ef serviciu economic.
De aici înainte este sus]inut de
filiera SRI. Se destr`b`leaz` cu
banii statului, semneaz` contracte, în defavoarea companiei
[i încet-încet prosper`. Când pe
pia]a mondial` o or` de zbor
costa 1.000 de dolari SUA, avioanele Romavia erau închiriate
de Toma cu 700-850 de dolari
SUA. Aceste contracte supervizate de Toma au f`cut obiectul
unor anchete, dar interven]iile
în favoarea lui au f`cut ca dosarele s` stea în sertare, bine
dosite. În 1995 Toma i-a fost
prezentat lui R`zvan Teme[an,
care punea bazele Omniasig
SA, atunci societate de asigur`ri a B`ncii Comerciale Ro-

mâne. Surse de încredere spun
c` tot serviciile secrete au stat
în spatele transfer`rii „omului
de paie“ la Omniasig. Aici [i-a
ridicat nivelul de trai [i a divor]at de fosta so]ie, cu care locuia într-un apartament în cartierul Berceni, s-a rec`s`torit cu
o tân`r`, care bine\n]eles ocup`
un post de conducere la Omniasig. Toma este [i în prezent
ghidonat de Sorin Ovidiu Vântu [i R`zvan Teme[an.

Praf în ochi –
Omniasig amendatã
Pare a fi de necrezut c` cineva a îndr`znit s` tulbure lini[tea clanului SOV – R`zvan
Teme[an. Totu[i este o mic`
strategie la mijloc, amenda
Consiliului Concuren]ei a fost
dat`, pentru c` prea nu se întâmpla nimic cu Omniasig, era
prea lini[te [i ar fi b`tut la ochi.
Multe voci începuser` s` întrebe „`[tia fac ce vor pe pia]a de
asigur`ri, chiar nu vede nimeni?“. Consiliul Concuren]ei
a decis sanc]ionarea companiei
de asigur`ri Omniasig cu o
amend` de circa 15 miliarde de
lei, pentru c` aceasta nu a anun]at institu]ia, în termenul prev`zut de lege, cu privire la preluarea Asirag SA [i AGI România SA. Potrivit unui comunicat
al Consiliului, tranzac]iile în
care sunt implicate companii cu
o cifr` de afaceri cumulat` de
peste 10 milioane de euro, iar

cel pu]in dou` dintre firme realizeaz` pe teritoriul României,
fiecare în parte, o cifr` de afaceri mai mare de 4 milioane de
euro, trebuie notificate institu]iei. Termenul de notificare,
prev`zut de regulamentul privind autorizarea concentr`rilor
economice, este de 30 de zile
de la data semn`rii actului ju-

ridic în baza c`ruia s-a dobândit
controlul. Omniasig Bucure[ti
a intrat în structura actionariatului AGI România (actuala
Omniasig – AGI) în martie
2004, dup` ce a investit, în
cadrul unei subscrip]ii publice,
peste 52,5 miliarde de lei pentru achizi]ionarea a 40,89% din
ac]iunile companiei. Ulterior,
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Omniasig [i-a majorat participa]ia la 50% din capital, printr-o ofert` de preluare derulat`
pe pia]a electronic` Rasdaq. Pe
de alt` parte, la începutul lui
2004, Omniasig a achizi]ionat
un pachet de 62,39% din ac]iunile Omniasig-Asirag Pite[ti
(fosta Asirag), valoarea tranzac]iei dep`[ind un milion de
dolari.

Fathi Taher – AGI
România
AGI România a fost înfiin]at` în 1995 sub denumirea
de Asigurarea Popular` Român`. În 2001 a avut loc ultima
majorare de capital, acesta
ajungând la circa 59 de miliarde lei. Pre[edintele Consiliului de Administra]ie (CA) este
Hubertus Grosskreutz, Fathi
Taher este vicepre[edinte [i
totodat` pre[edintele comitetului de direc]ie. Pe lista membrilor se reg`sesc nume ca
Alexandru Bunea, Viorel Hrebenciuc, Cristinel Petreanu,
Daniela Vasile, Petre Badea,
Said Taani [i Issa Abed Al Raimany. Ac]ionariatul societ`]ii
AGI România este format din
17 persoane juridice [i 138 persoane fizice. Ac]ionarii semnificativi sunt: Arab German
Insurance Co. Limassol –
41,2%, Rivta Handelsged
MBH Viena – 18,5%, Uniunea
Na]ional` a Caselor de Ajutor
Reciproc – 13,5%, SIF Muntenia – 5,7%, al]i ac]ionari de]inând în total 20,8% din pachetul de ac]iuni. Cu mai pu]in
de 5% din capital, în rândul

ac]ionarilor mai figureaz` societ`]i precum SIF Oltenia, SIF
Moldova, SIF Banat – Cri[ana,
Funda]ia Elias [i Ion Bazac –
persoan` fizic`, care este [i în
comisia de cenzori. Pe site-ul
societ`]ii AGI România, la
clien]i „dintre cei mai importan]i“, sunt trecute nume sonore precum: Grand Hotel Marriott Bucure[ti, Senatul României, Camera Deputa]ilor,
Media Pro, Romexpo SA, SNP
Petrom Bucure[ti, SNP Petrom
Dolj, SC Altur SA Slatina, SC
Romvag – Caracal, SIF Oltenia – Craiova, SIF Moldova. În
raportul pe 2001 al Comisiei de
Supraveghere a Asigur`rilor,
AGI România nu figureaz` în
topul primelor 10 societ`]i decât în ceea ce prive[te valoarea
primelor încasate [i daunelor
datorate în contul CARTE
VERDE. AGI România ocup`
locul 3 în topul celor mai ridicate rate ale daunei datorate
pentru asigurarea obligatorie de
r`spundere civil` auto (RCA)
valabil` în 2001, cu 79,27%.

Asigurare politicã
Dup` incidentul din 11
septembrie 2001, SUA au cerut
statelor care au companii aeriene s` încheie asigur`ri pentru
avioane, în decurs de un an.
România a promis c` va
încheia asigurarea pentru
TAROM în 30 de zile [i a f`cut
o selec]ie de oferte. Cinci companii de asigurare-reasigurare
au depus oferte, iar contractul
(care a expirat în septembrie
2002) a fost încheiat cu cel mai

bun ofertant, OMNIASIG. Reînnoirea contractului nu a mai
fost posibil`, deoarece „Ioan
Orbescu, secretarul general de
la Ministerul Transporturilor, a
hot`rât c` asigurarea va fi
încheiat` cu AGI-România SA,
o societate de asigurare-reasigurare înregistrat` în Cipru,
care nu are în str`in`tate broker
pentru reasigurare“. În conducerea acestei societ`]i, l-am
identificat pe Alexandru Bunea, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor [i pe
Gheorghe Picos, fost cenzor la
Ministerul de Finan]e. Pre[edintele AGI România este Florea Dumitrescu, fost ministru
de Finan]e pe vremea lui Ceau[escu, care, conform datelor pe
care le de]inem, este n`scut pe
1.01.1900, deci avea 102 ani!
Faptul c` grupul din spatele
Omniasig, adic` Sorin Ovidiu
Vântu [i R`zvan Teme[an au
interese la privatizatea BCR
este bine cunoscut. Iat` doar
câteva persoane ce fac parte din
Consiliul de Administra]ie al
Omniasig [i de]in func]ii de
conducere la Banca Comercial` Român`: Bogdan Ionu]
Speteanu – membru CA Omniasig SA director executiv
Unitatea de audit intern, BCR;
Arion Negril` membru în CA
Omniasig SA, este director
Managementul Riscului la
BCR; Iulius Cezar Petredeanu
– membru în CA Omniasig
Asigur`ri de via]` SA, director
general BCR; Gheorghe Petre
Badea (AGI, Dinamo) e pre[edinte la Aedificia Carpa]i.
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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...

Existã viaþã inteligentã
la minus multe grade?

mergem la {coalQ
pe orice vreme?

Pentru cq spuneam cq a fost frig [i nimeni n-a avut
chef de nimic, m-am gândit sq verific
con[tiinciozitatea tinerilor no[tri studen]i [i elevi.
Când eram studentq, nu m-ai fi prins nici moartq
la [coalq pe vremuri de-astea grele. Pe ei unde i-a
prins ce i-a prins?

Anca P. (21 student`). Am
stat acas`, normal. Am avut un
examen la opt diminea]a,
m-am dus, am înghe]at [i
mi-am promis c` la al doilea
nu m` mai duc decât poate la
prim`var` (m` rog, la var`, c`
atunci e sesiune de restan]e).
Nu e de mers nic`ieri, decât
poate într-o cafenea unde s`
bei un ceai cald.
Ionu] V. (18 ani, elev). M-am
dus la [coal`, dar am stat mai
mult prin curte, c` era mai
cald decât în clas`. Nu, glumesc, de[i la [coal` e destul de
frig. Dac` te agi]i un pic [i
alergi, nu se mai simte chiar
a[a. Chestia nasoal` e c` n-ai
unde s` fumezi [i s` chiule[ti
pe vremea asta [i trebuie s`
stai opt ore în clas`. Sper s` se
înc`lzeasc` cât mai repede.

Soare, plaj`, doi palmieri
[i un baobab, zece negri m`ricei, nisip cald, un daiquiri
(v-am zis-o), treizeci de grade
la umbr` [i mai multe la soare,
mare albastr`, scufund`ri dup`
perlele din scoici, croaziere lenevoase, fericire pur` [i dur`,
relaxare complet` [i profund`...
a[a au ar`tat ultimele mele zile.
V` e ciud`?
Bun, dac` v` e suficient`
ciud`, afla]i c` v-am p`c`lit.
Am înghe]at [i eu, la fel ca toat` lumea, în minus câte grade or
fi fost, pe timpul marilor geruri
b`t`toare de recorduri (care
sper c`, pân` când vor ap`rea
aceste rânduri, vor fi doar o
amintire în]ep`toare, dar confortabil de îndep`rtat`). Începutul era doar ca s`-mi dea curaj
[i s`-mi dezghe]e mintea amor]it`.
Îmi pare r`u c` trebuie s`
scriu despre frig, dar asta e caracteristica frigului, cred. Nu te
las` s` faci, s` gânde[ti, s` vorbe[ti, s` r`sufli altceva. M-am
uitat [i la [tiri, c` poate-mi vine
alt` idee (optzeci la sut` dintre
ele erau cu frigul, a[a c` flaps).
Am avut conversa]ii cu oameni
de obicei de spirit (la telefon, c`
de scos nasul pe-afar`, minus
c`l`toriile obligatorii de servi-

ciu, nici nu poate fi vorba),
s`-mi dea ei o idee. Nu mi-au
dat. Nu mai au. Singura tem`
de discu]ie mai însufle]it` a fost
câte grade are fiecare acas`, la
serviciu, cât de ghinioni[ti suntem c` ne învecin`m cu Rusia
([i cât de mult depindem înc`
de ea – m`car pentru gaze [i tot
e mult), ce recorduri personale
s-au atins în materie de num`r
de pulovere [i de izmene puse
unele peste altele, cât de mult
ne enerveaz` toate [i to]i... A, [i
a fost înc` un prilej pentru mine
s`-mi repet marea teorie (pe
care cred c` v-am împ`rt`[it-o
cu ocazia indunda]iilor) despre
faptul c` planeta asta n-a vrut în
ruptul capului s` fie locuit` [i,
dac` noi ne-am înc`p`]ânat s`
tr`im pe ea, e problema noastr`
[i o facem pe riscul nostru.
{i, desigur, mai exist` o
serie de întreb`ri care ne-au
m`cinat în perioada asta: unde
este înc`lzirea global` când e
nevoie de ea? A gre[it drumul [i
s-a dus în Africa? A gre[it momentul [i o s` vin` vara? A gre[it [i una, [i alta, [i o s` vin` în
Africa vara? Dar oricum, Africa are iarn`?
Iat` ce face frigul din om
[i din cogita]iile lui. Deci nu eu
sunt de vin` pentru textul `sta.

Ileana N. (22 ani, student`).
Nu prea m-am dus nic`ieri.
Am terminat examenele, a[a
c` am considerat c` merit o
pauz`, mai ales c` a fost foarte
urât afar`. Nu mi se pare c`
asta înseamn` c` nu sunt con[tiincioas`. Eram obosit` [i în
plus am un instinct de conservare foarte dezvoltat.
Nicu[or S. (17 ani, elev).
Cum s` nu m` duc la [coal`?
Nu m` sperie pe mine un ger...

Nu numai c` am fost, dar am
jucat [i fotbal în curte. E adev`rat c` am înghe]at bocn` [i
am luat zece aspirine dup` aia
[i am ]inut-o pe ceaiuri, dar
trebuia s` m` mi[c pu]in. Dar
în baruri nu am mai umblat,
trebuie s` recunosc.
Georgiana F. (23 ani, student`). Nu m-am dus decât la
un seminar. Cred c` `sta e
avantajul când e[ti student –
nu trebuie s` te duci tot timpul, în orice condi]ii [i la toate
prostiile de cursuri. N-am avut
chef de nimic [i oricum nu
prea s-au pus absen]e. Dar nu
[tiu dac` are leg`tur` cu frigul.
Oricum nu m` duceam. Suntem la început de semestru [i
înc` nu mi-am revenit dup`
vacan]` [i sesiune.
Marian N. (20 ani, student).
Pe mine nu m` influen]eaz`
vremea. Dac` am chef s`
merg la facultate sau trebuie,
c` altfel iau absen]` [i nu intru
în examen sau dac` am vreo
lucrare de predat, merg [i dac`
nu, nu. Dar e adev`rat c` numai când m` gândeam c` trebuie s` m` scol la [ase jum`tate [i s` a[tept autobuzul pe
gerul `sta, m` culcam la loc
imediat. Dar m` descurc bine
cu [coala. M` pricep s` selectez ce e important.
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