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Axa Bucure[ti-Londra-Washington a comandantului Bqsescu s-a transformat, o datq cu verdictul de
nevinovq]ie pe care tribunalul militar american l-a
dat \n cazul pu[ca[ului marin Christopher van
Gothen, \ntr-o glumq veche, rqsuflatq [i aproape
cinicq. Circul de proastq calitate pe care-l oferim, ca
popor, de ani buni, a cunoscut acum un episod
nou, la fel de umilitor [i grotesc. {i pentru cq dacq
nu am fi [i fuduli... n-ar fi de ajuns, ne-am trezit
acum sq ne umflqm mu[chii [i sq ne batem cu pumnii \n piept cq nu vom tolera un asemenea afront.
De parcq i-ar pqsa cuiva. Americanii ne-au vqzut, \n
1990, bqtându-ne ca [i chiorii pentru câteva boarfe
murdare aduse ca ajutoare. Ne-au vqzut apoi
plecând capul din ce \n ce mai mult [i acceptând cu
umilin]q orice cerere venitq din partea lor. Ne-au
vqzut iarq[i, timp de un an, cq nu am mi[cat un
deget sq cerem „dreptate“ [i au fqcut un gest firesc:
au ]inut cu al lor. Iar acum s-au umflat mu[chii
conducqtorilor no[tri: facem, dregem, nu ne lqsqm!
E tardiv. Oricum, \n afarq de vorbe, autoritq]ile
române n-au mi[cau un deget, nici mqcar acum.
Nimeni nu a contactat familia lui Teo Peter, al
cqrui fiu, ironia ironiilor, este nqscut la 4 iulie.
Vorbe goale de o parte, resemnare de alta. Poate cq
cel mai bine reies sentimentele românului din
mesajele pe care le trimite pe internet, sub protec]ia
anonimatului: „Mie îmi sunt tare dragi piesele celor
de la Compact [i acum fqrq Teo Peter e clar cq
lucrurile nu vor mai fi la fel. Pqrerile de rqu sunt
târzii [i nu pot schimba nimic. Sq se odihneascq în
pace Teo [i sq-i fie ]qrâna u[oarq!
Ce mq revoltq cel mult este pasivitatea autoritq]ilor
române. Sunt sqtulq de astfel de tratamente. Când
o sq reu[im noi sq-i facem pe ceilal]i sq ne perceapq
ca o ]arq civilizatq, nu ca pe o republicq bananierq?
Din punct de vedere legal, nenorocitul de pu[ca[
marin nu avea voie sq pqrqseascq România pânq la
încheierea anchetei de cqtre autoritq]ile române[ti,
chiar dacq beneficiazq de imunitate de jurisdic]ie
penalq. În schimb, el pleacq fqrq sq fie în nici un fel
împiedicat, punându-se la adqpost într-o «bazq militarq americanq din Europa». Categoric, omul nu a
plecat de capul squ, ci îndrumat de oficialii americani, care [tiu mult mai bine decât noi românii sq-[i
ocroteascq cetq]enii. Noi ne mul]umim sq dqm din
umeri [i sq zicem «A[a a vrut Dumnezeu»“.
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la zi(d)

Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
PSD [i-a lansat în
cadrul Consiliului
Na]ional alternativa la actuala guvernare, dar [i
schimbarea sa de atitudine.
Surpriza a fost îns` fostul
pre[edinte al partidului, Ion
Iliescu, care s-a hot`rât în ultimul moment s` ]in` un discurs. Iliescu a spulberat [i mitul omului s`rac [i cinstit:

„Eu nu am spus c` sunt s`rac.
Am c`utat s` dau un exemplu
de decen]`. Am f`cut apel la
vorba popular`: decât s` te
îmbog`]e[ti cu neru[inare pe
c`i discutabile, mai bine cinstit [i s`rac. A[a spune românul“. S` aib` de gând Bunicu]a s` se \mbog`]easc` acum,
la b`trâne]e? Sau i-a g`sit deja N`stase vreo m`tu[ic`?
Taxa pe viciu pentru produsele din
tutun [i b`uturile

alcoolice va intra în vigoare
a[a cum a fost stabilit ini]ial,
respectiv la intrarea în vigoare a pachetului de legi privind
reforma în S`n`tate. Ministrul S`n`t`]ii, Eugen Nicol`escu a ]inut astfel s`-i dea
peste nas unui subaltern, care
a spus, „interpretând gre[it un
articol de lege“, c` taxa pe viciu va intra în vigoare la 1 ia-

nuarie 2007. „Acuzata“ prevedere se refer` îns` la impozitarea, începând din 1 ianuarie 2007, a veniturilor din publicitatea la alcool [i tutun.
La câte gafe a f`cut, \n ultima
vreme, dom’ ministru, una \n
plus nici nu se pune.
Prim`ria municipiului Boto[ani a
g`sit solu]ia limit`rii câinilor vagabonzi de pe
str`zile ora[ului. Viceprimarul boto[`nean, Florin Gheor-

Cabinet de avocaturq

Ioan Creþu

ghi]`, a descoperit modalitatea prin care poate revolu]iona activitatea de ecarisaj din
ora[. El va propune în [edin]a
de consiliu local din aceast`
lun` un proiect prin care prim`ria s` achite 100.000 de lei
vechi pentru fiecare câine
adult prins [i dus la ad`postul
de la marginea ora[ului [i câte 50.000 de lei vechi pentru

fiecare pui capturat. Uite,
domnule, o chestie de[teapt`.
Putea propune [i 20.000 de
lei pe cap de câine [i tot se
golea ora[ul \n câteva s`pt`mâni. Nea’ Videanu, era
greu?
Societatea Uzina
Mecanic` Rovinari
(UMR), înfiin]at`
la jum`tatea anului trecut de
fo[tii directori ai întreprinderii UREX Rovinari, a câ[tigat licita]ia pentru vânzarea pachetului majoritar al
UREX, pentru 12,5 milioane
de lei (circa 3,5 milioane de
euro). La licita]ie au participat înc` patru firme. Metoda
nu ne mai spune nimic nou.
Cunoa[tem.
Cel mai mare salariu înregistrat oficial al unui cet`]ean str`in care activeaz` în
prezent pe pia]a româneasc`
a muncii se ridic` la circa 300
de milioane de lei vechi (pes-
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Dup` taxa pe viciu
pe care pl`tim
acciza, ministrul
Nicol`escu a mai inventat o
tax` de 12% pe reclama la ]ig`ri, care s` intre de la 1 ianuarie 2007, atunci când legea va interzice publicitatea
la produsele din tutun. Pachetul legislativ f`cut de Eugen Nicolaescu pentru S`n`tate mai con]ine o prevedere
curioas`: un impozit de 12%
pe venituri zero. Potrivit actului, de la 1 ianuarie 2007 ar
urma s` se pun` o tax` de
12% pe reclama la ]ig`ri. Or,
alt` lege creat` în 2004 pentru alinierea României la legisla]ia european` interzice
publicitatea la tutun începând
cu aceea[i dat`. Dou` la Prim`rie... Las`-ne, las`-ne!!!
„De[i Legea spitalelor din pachetul
legislativ al reformei sanitare interzice managerilor de spital desf`[urarea
oric`rei activit`]i salarizate,
un ordin emis de ministrul

S`n`t`]ii contrazice acest lucru. Astfel, directorii de spitale vor putea profesa, dup`
program, ca medici în cadrul
unit`]ilor sanitare“. Tot Nicol`escu. Am obosit deja. Plus
c` ne ocup` tot spa]iul acestei
rubrici.
Pre[edintele PRM
Bistri]a-N`s`ud,
deputatul Ioan Aurel Rus, men]ioneaz`, în ultima sa declara]ie de avere, c`
a primit o dona]ie în valoare
de 15.000 de euro de la mama
sa. Potrivit documentului,

Str. Viorele nr. 34, bl. 15, sc. 4, parter, ap. 108,
Sector 4, Bucure[ti
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te 8.300 de euro), potrivit datelor Oficiului pentru Migra]ia For]ei de Munc`
(OMFM). Pe de alt` parte,
conform informa]iilor vehiculate pe pia]`, managerul
unei companii din top 5 companii din România are un venit anual de un milion de
euro, adic` circa 85.000 de
euro lunar. Cifrele spun totul,
nu mai coment`m nimic.

publicat pe site-ul Camerei
Deputa]ilor, Ioan Aurel Rus,
care a avut ca singur` surs`
de venit indemniza]ia de parlamentar, cifrat` la peste
37.000 de lei noi (370 de
milioane de lei vechi) anul
trecut, a mai f`cut investi]ii în
bijuterii, tablouri, icoane [i
alte obiecte de art`, valoarea
acestora ajungând la 7.000 de
euro, dar [i într-un teren intravilan în localitatea Criste[tii Ciceului, în suprafa]` de
0,13 hectare. |ncepe s`-mi fie
mil` de bie]ii politicieni. Dac` n-ar avea rude bogate, ar
muri de foame. Curios c` rudele astea le dau bani fix dup` ce ajung \n func]ii, bie]ii.

democra]i [i invers. Care pe
care, pân` la urm`?

Liberalii nu sunt
de acord cu realizarea unei fuziuni
cu PD pe baza doctrinei populare. Cel pu]in a[a reiese din
mesajele trimise de filiale la
sediul central. Secretarul general al PNL, Dan Motreanu:
„În principiu, toate aceste fi-

zi]ia americanilor. România
va furniza Statelor Unite, f`r`
plata chiriei sau a altor costuri similare, toate facilit`]ile
[i zonele convenite. Aeronavele apar]inând guvernului
Statelor Unite [i aeronavele
civile care opereaz`, sub contract, exclusiv pentru Departamentul Ap`r`rii al Statelor
Unite sunt autorizate s` survoleze teritoriul României, s`
realimenteze în aer, s` aterizeze [i s` decoleze de pe teritoriul României. Ce bucurie
pentru CIA...

liale sunt de acord c` este nevoie s` realiz`m fuziunea cu
democra]ii, îns` sus]in în
continuare, f`r` excep]ie, c`
noua forma]iune rezultat` în
urma acestei ac]iuni trebuie
s` r`mân` fidel` valorilor liberale“. De asemenea, filialele sus]in p`strarea denumirii
PNL în denumirea viitorului
partid. Cum exist` destule jude]e în care liberalii [i democra]ii au avut neîn]elegeri, era
greu de crezut c` în teritoriu
se vor g`si prea mul]i suporteri liberali ai „planului Boc“.
Liberalii vor s`-i asimileze pe

Pre[edintele Traian B`sescu a trimis Parlamentului
spre ratificare acordul dintre
România [i Statele Unite privind activit`]ile for]elor americane sta]ionate pe teritoriul
României. Potrivit acordului,
for]elor Statelor Unite le vor
fi autorizate accesul la facilit`]ile [i zonele convenite,
precum [i utilizarea acestora
cu respectarea deplin` a legisla]iei române. }ara noastr`
va p`stra drepturile [i titlurile
de proprietate asupra facilit`]ilor [i zonelor puse la dispo-

Cercetat pentru
evaziune fiscal`,
vicepremierul conservator George Copos r`mâne în conducerea PC. De[i, în
urm` cu dou` s`pt`mâni, Copos a cerut Biroului Permanent al partidului s` ia act de
demisia sa din toate func]iile
de conducere, el nu a trimis
pân` în prezent demisia scris` c`tre BP. Vicepre[edintele
forma]iunii, senatorul Sabin
Cuta[, a declarat c` ministrul
de stat nu a notificat conducerea partidului cu privire
la acest caz, întrucât justi]ia
nu a dat un verdict în cazul
s`u. Onoare, cinste [i... ptiu!

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

2006 – anul marilor jocuri politice (III)
Partidul Democrat s-a lansat într-un joc greu de în]eles. A anun]at brusc,
fqrq nici o pregqtire prealabilq, fuziunea în cel mult [ase luni cu Partidul
Na]ional Liberal, sub sigla unui partid popular, denumit Dreptate [i Adevqr.
Oricât de prostqnac ai fi în cele politicale, este clar cq în [ase luni nu se pot
realiza nici mqcar conferin]ele organiza]iilor jude]ene ale celor douq partide,
pentru a nu mai vorbi despre dezvoltarea de cqtre exper]ii celor douq forma]iuni
a unor programe practice care sq permitq fuziunea. Reac]ia liberalilor a fost
destul de durq. Crin Antonescu, Ludovic Orban, Norica Nicolai sunt
voci puternice în PNL care s-au declarat fqrq nici un fel de echivoc împotriva
fuziunii.

Poate c` nu are nici un fel
de leg`tur`, dar cu câteva zile
înainte de anun]area unilateral`
de c`tre PD a fuziunii, Viorel
Cataram` a convocat o reuniune la care au participat 200 de
liberali (sau declara]i ca atare)
[i care au propus un proiect
propriu.
Fuziune, f`r` nici o îndoial`, dar cu PN}CD, partid
care, în treac`t fie zis, face parte
din familia popularilor europeni, dar care în plan na]ional
nu mai exist` pe scena politic`.
Ce puteau s` urm`reasc`
democra]ii cu anun]area apropiatei fuziuni cu PNL? Demoralizarea grup`rii T`riceanu –
Patriciu? Pu]in probabil, dat
fiind contextul politic, care îndeamn` la pruden]` pentru c`
orice nou spasm pe scena politic` ne poate costa în ceea ce
prive[te Raportul de ]ar` din
mai 2006. S` existe informa]ii
]inute sub obroc, departe de
ochii opiniei publice, care s`

fac` necesar` apari]ia [i dezvoltarea unei crize politice?

Miºcare
anti-Tãriceanu
Recentele declara]ii ale
cre[tin-democra]ilor germani,
conform c`rora vor vota împotriva admiterii României [i
Bulgariei în Uniunea European`, ar putea fi cheia problemei.
În cazul respingerii ader`rii României se va impune regândirea câmpului politic, atât
sub aspectul construc]iei, cât [i
sub aspectul jocurilor de putere.
S` nu uit`m c` de cealalt`
parte a e[ichierului, la Partidul
Social-Democrat exist` o puternic` criz` de încredere [i de
comunicare.
Reformularea PSD-ului cu
sau f`r` N`stase, chiar dac`
aceast` reformulare va însemna
o sciziune a partidului, poate
antrena schimbarea unor alian]e, inclusiv revenirea PD-ului
în tab`ra stângii, înso]it proba-

bil de un segment al PNL-ului.
Posibila c`dere a României
la examenul din luna mai va fi
cu certitudine arma politic`
care îl va distruge pe premierul
T`riceanu [i va crea debusolare
în PNL.

Bomba politicã a lui
2006
În acela[i timp, asist`m la
o construc]ie pu]in mediatizat`,
Partidul Conservator a fuzionat
cu PUNR-ul condus de generalul (r) Mircea Chelaru. În acest
context, conservatorii pot s` se
prezinte singuri în alegeri,
având toate [ansele de a trece
pragul electoral. Congresul PC
din februarie poate hot`rî retragerea de la guvernare, ceea ce
va modifica raportul de for]e
din Parlament. Pe cale de consecin]`, alegerile anticipate înceteaz` s` mai fie o probabilitate, ele devin o posibilitate.
Câmpul politic este deocamdat` confuz. Principalele

Crin Antonescu

Ioan Rus

forma]iuni politice, mai pu]in
PRM, sunt preocupate mai curând de regl`ri de conturi interne, decât de gestionarea demersului politic. Se vorbe[te, mai
în [oapt`, mai pe ocolite, de o
apropiere între o fac]iune a
PSD (grupul de la Cluj) de PD,

datorit` prieteniei dintre Vasile
Blaga [i Ioan Rus. Nu mai este
un secret pentru nimeni faptul
c` fostul [i actualul ministru de
Interne a intrat în urma unor c`i
pragmatice în politica româneasc`. O anumit` zvonistic`
mult gustat` de reprezentan]ii

media (dac` sunt capabili s` o
capteze) acrediteaz` teza unor
posibile contacte între Ion Iliescu, Ioan Talpe[ [i o înalt` personalitate de la Palatul Cotroceni. Ar fi bomba politic` a
anului 2006.
DANIEL BQLAN

Vasile Blaga
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infrac]iuni

Fraierii sq ia aminte!

Þeapã pe Internet
Din ce \n ce mai mul]i români \nva]` s` se foloseasc` de
Internet pentru a-[i rezolva
aproape orice problem`. Fie c`
vor s` afle la ce or` pleac` un
tren, fie c` vor s` citeasc` presa
zilei sau s` cumpere anumite
produse, Internetul ofer` solu]ii.
|n mod firesc, \n spa]iul virtual
au ap`rut [i ho]ii. Carderii [i
hackerii fac bani frumo[i f`r` s`
se mi[te din fa]a calculatorului.

FBI, la vânãtoare
în România
Adelin Potolea avea 36 de
ani, doi copii [i 12 clase când a
\nv`]at s` „navigheze“ pe net.
|ntr-o zi, a luat o ]eap` de 60 de
dolari de la un turc. Trebuia s`
primeasc` de la acesta o camer` video. A trimis banii, dar camera n-a mai primit-o. A[a i-a
venit ideea cea mare: a \nceput
s` participe la licita]ii pe Internet. A vândut televizoare, telefoane mobile, aparate foto, ba
chiar [i jante de ma[in`. Câ[tig`torii licita]iilor, persoane din
Statele Unite, Canada, Anglia,
Indonezia, Filipine sau Turcia,
nu [i-au v`zut niciodat` obiectele pentru care au trimis banii
\n România. |n momentul \n
care FBI [i Serviciul de combatere a criminalit`]ii informatice l-au prins, Potolea cheltuise
to]i banii [i nu putea s` cread`
c` a fost g`sit, convins fiind c`
dac` cei \n[ela]i se g`seau la
asemenea distan]`, nu se va
ajunge niciodat` la el. Asemenea lui, zeci de persoane se g`sesc dup` gratii pentru folosirea
acestui mod de operare.

ªantajul hackerilor
Românii s-au apucat apoi
de spart baze de date. Pagina
postului „Atomic“ [i cea a
Ministerului de Interne au fost
primele „victime“. Nici m`car
NASA n-a sc`pat. Lovitura au
dat-o, \ns`, sp`rgând bazele de
date ale unor b`nci americane.
Trei studen]i din Timi[oara
[i-au trimis singuri, \ntr-un cont
f`cut la o banc` din ]ar`, zeci de
mii de dolari din conturile b`ncilor americane.
Dar nu numai b`ncile cad
prad` hackerilor. Orice firm`
are propriile date confiden]iale.
Mircea Harapu, operator la un

„Internet Cafe“ timi[orean, a
spart serverul companiei „Zwirl
Com“ din SUA. De acolo, a
sustras mai multe fi[iere care
con]ineau date confiden]iale
despre clien]ii firmei [i despre
c`r]ile lor de credit. A trimis
apoi un mail firmei, prin care
cerea 5.000 de dolari ca s` nu
fac` public faptul c` serverul
firmei nu asigur` confiden]ialitatea datelor despre clien]i.
Când a mers s` ridice banii, s-a
\ntâlnit cu agen]ii FBI.

Scrisoarea
nigerianã
Metoda poart` acest nume
dup` locul \n care a ap`rut. Ulterior, s-a extins pe tot continentul african. |n ce const`
aceast` metod`: prin po[ta
electronic`, poten]iala victim`
prime[te un mesaj prin care i se
promite câ[tigarea unei sume
fantastice. Nu trebuie decât
s`-[i fac` un cont la o banc`,
pentru a-l ajuta pe expeditor,
care se prezint` ca director al
unei mari corpora]ii sau avocat
al unei celebrit`]i, s` scoat` din
]ar` o sum` care variaz` \ntre 6
[i 30 de milioane de dolari. |n
schimbul acestui serviciu, persoana \n cauz` va câ[tiga un
comision de 10-30 la sut`. Pe
parcurs \ns`, victimei i se cere
s` contribuie cu ceva bani la derularea opera]iunii, bani pe care
nu-i va mai vedea niciodat`. Au
existat chiar [i cazuri \n care au
avut loc r`piri [i s-au cerut apoi
r`scump`r`ri enorme.

Cumpãrãturi cu forþa
„Carder“-ul este persoana
care acceseaz` magazine virtuale de pe web, cump`r` anumite produse [i pl`te[te cu
cartea de credit a unei alte persoane. Acea persoan` afl` abia
la sfâr[itul lunii, atunci când
prime[te prin po[t` balan]a de
cheltuieli de la firma emitent` a
cardului. |n România ac]ioneaz` \n acest moment \n jur de
30.000 de carderi. Prefer` s` \[i
lanseze atacurile din Internet
Cafe-uri, pentru a li se [terge
urma. De obicei cump`r`turile
se \nscriu \ntr-o sum` considerat` rezonabil`, pentru ca p`guba[ii s` nu fac` o prea mare
tevatur`.

Puºcãria nu-i sperie
Printre hackeri existq convingerea cq, dacq sparg
bazele de date ale unei firme [i sunt descoperi]i, nu
vor ajunge dupq gratii. Mai mult chiar, sunt
aproape siguri cq firma atacatq \i va lua \n serviciul
ei, atât pentru a ]ine secret faptul cq este
vulnerabilq, cât [i pentru a se folosi de hacker \n
scopul astupqrii gqurilor de securitate.

Furtul cardurilor
Ho]ul de c`r]i de credit
poate fi ho]ul de buzunare, dar
[i casiera din supermarket, vânz`torul de la pompa de benzin`
sau recep]ionerul de la hotel. |n
România, o serie [i un num`r
de card se pot cump`ra cu o
sut` pân` la dou` sute de mii de
lei. Varianta de verificare pe
care o folosesc carderii: intr` pe
o pagin` porno, \[i fac un cont
de un dolar [i v`d dac` este
valid cardul.

Metodele „deºtepte“
Un hacker a creat un program de calculator care poate
genera toate seriile [i numerele
c`r]ilor de credit emise de o
companie. Este nevoie doar de
seria [i num`rul unui card valid emis de c`tre acea companie. Rezultatul se nume[te, \n
limbajul carder-ilor „card extrapolat“.
Mai exist` [i posibilitatea
ob]inerii de serii de carduri
direct de la posesorii lor. Construie[ti pe net o pagin` care s`
arate cât mai bine, pui poze [i
spui c` vinzi tot felul de obiecte
la un pre] redus, apoi te pui pe
a[teptat. Mai devreme sau mai
târziu cineva de bun`-credin]`
va cump`ra ceva [i va da datele
c`r]ii personale de credit. Dup`
ce se strâng destule serii, carderii distrug pagina [i exploateaz`
cardurile.

România,
pe lista neagrã
România, Bulgaria [i Ungaria sunt ]`ri \n care foarte pu-

]ine magazine virtuale mai trimit marf`. Asta deoarece majoritatea comenzilor venite de

aici sunt ]epe. Poli]ia [i-a dezvoltat departamente speciale
pentru lupta \mpotriva infrac-

]ionalit`]ii electronice, dar acest
fenomen nu poate fi stopat.
Daniel Valeriu
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sub lupq

Desfiinþarea Serviciului de
Informaþii al Ministerului Justiþiei –
o gafã de proporþii
De 16 ani, în România se mimeazq reforma. Politicienii afla]i la guvernare (azi [i
ieri) nu mai prididesc cu reforma, vorba lui nenea Iancu: „{i dq-i [i luptq, [i
luptq [i dq-i“. A dracului, grea rqu reforma asta în România, de nu-i dq nimeni
de cap. Oare ce-o fi reforma aceasta? Ce-o fi ea în realitate? Ce culoare o avea?
Unii spun cq are culoare ro[ie mai deschisq, al]ii sar ar[i [i spun cq primii nu prea
au sim] artistic, pentru cq reforma are culoare portocalie. Al]ii rqspund fqrq
ocoli[uri cq reforma înseamnq sq-i dai afarq pe cei de la PNL [i PD (cq PN}CD
s-a dus de mult, fie-i ]qrâna u[oarq, poate se mai scoalq). Ba, reforma e sq-i dai
afarq pe to]i directorii de spitale [i, cu pu]in efort, sq desfiin]ezi [i balamucul, cq
[i a[a este prea mult balamuc în politica româneascq.

În to]i anii care au trecut
din ’90 încoace, demolarea a
însemnat reform` pentru partidele aflate la guvernare [i ]ara a
ajuns din r`u în mai r`u.
Au d`râmat, au dat cu m`tura, dar n-au pus nimic la loc.
Tabula rasa.
Au f`cut privatiz`ri p`guboase, practic au înstr`inat întreprinderi rentabile, nerentabile, la gr`mad`, pe nimic. Au
cump`rat în schimb câte o
m`tu[`, un unchi sau al]ii s-au
chinuit s` creasc` [i s` educe
câte un bunic. Fapt` cre[tineasc`, în fond.
Dar binele se întoarce. {i
la unii mai „smeri]i“ chiar s-a
întors... sub form` de conturi,
a[a cum li s-a ar`tat lor în vis.
S` le fie de bine, dar s`-i
fereasc` Dumnezeu de r`u,
adic` de PNA, pardon DNA, c`
s-a f`cut reform` în Justi]ie. Ei
[i? Care e diferen]a? O s` prind` [i DNA-ul tot doi-trei papagali f`r` fulgi, c` altfel îl m`nânc` Petric` pe lup. Adic` cei
dovedi]i c` au s`vâr[it acte de

corup]ie îi dau afar` pe procurorii care îndr`znesc s` ridice
pliscul, pardon pixul, la ei.

Posibile urmãri
din cele mai grave
Uneori la noi exist` [i
reform` f`r` form`. Chiar de
curând s-a înf`ptuit o astfel de
minune.
Ministerul Justi]iei, în procesul de reform`, a hot`rât desfiin]area Serviciului de Informa]ii care-l deservea.
Desfiin]area acestui serviciu, existent în toate statele, de
la cele mai slab dezvoltate la
cele mai puternice [i prospere,
a fost motivat` prin faptul c`
acesta ar fi func]ionat ilegal.
Adic` n-ar fi existat o lege
de organizare [i func]ionare a
unui astfel de serviciu.
Responsabilii Ministerului
Justi]iei, în frunte cu doamna
ministru Monica Macovei, în
loc s` prezinte Parlamentului
României un proiect de lege de
organizare [i func]ionare a serviciului în discu]ie, a dat un

ordin sec [i f`r` drept de apel
de desfiin]area acestui serviciu
de informa]ii.
Cu câtva timp în urm`,
domnia sa vorbea despre importan]a deosebit` a acestuia,
despre valoarea informa]iilor
furnizate, inclusiv pentru siguran]a na]ional`.
Sau doamna ministru a
percutat milit`re[te „întocmai
[i la timp“ desfiin]ând serviciul
la sugestia [efului s`u, care a
apreciat c` exist` cam multe
servicii de informa]ii în România? Desfiin]area Serviciului de
Informa]ii al Ministerului Justi]iei reprezint` o gaf` impardonabil` cu posibile urm`ri din
cele mai grave.

În puºcãrie,
ca la picnic
De]inu]ii, nemafiind supraveghea]i profesional, pot
organiza revolte de mari propor]ii în penitenciare, cu posibile victime din rândul lor sau
al personalului angajat. Pot fi
organizate „omoruri la coman-

Monica Macovei

d`“ de c`tre de]inu]ii nemul]umi]i de condamn`rile grele ce
le-au fost aplicate.
Pot fi organizate [i conduse jafuri de propor]ii de c`tre
infractori versa]i afla]i în deten]ie, oamenii lor de leg`tur` „de
afar`“ primind instruc]iuni precise cu ocazia vizitelor la penitenciar sau în alt mod.
Se pot organiza celule teroriste prin infiltrarea în penitenciar (ca de]inut) al unui
membru, al unei grup`ri teroriste, cu sarcina de a recruta infractori înr`i]i [i periculo[i care
vor fi instrui]i [i dirija]i s` comit` acte teroriste dup` ce se
vor libera din deten]ie.
Exist` posibilitatea ca unii
gardieni corup]i s` devin` chiar
ei oameni de leg`tur` între de]inu]i [i grupuri de crim` organizat` aflate în libertate.
Exist` posibilitatea ca în
strâns` leg`tur` cu unii gardieni
corup]i un de]inut s` p`r`seasc`
noaptea penitenciarul pentru
câteva ore, s` comit` un omor,
dup` care s` se reîntoarc` a[a
cum a plecat. În mod cert acel
omor va r`mâne în veci cu AN,
autorul faptei având un alibi de
nezdruncinat.
De acum, de]inu]ii î[i vor
face de cap în voie [tiind c` nu

mai sunt supraveghea]i de nimeni.

Corupþii rãsuflã
uºuraþi
Paza pe care o asigur` personalul penitenciarului nu are
nici o leg`tur` cu supravegherea informativ` pe care o asigurau ofi]erii califica]i în acest domeniu.
Acestea sunt dou` activit`]i deosebite, confundate din
p`cate exact de c`tre aceia care
sunt chema]i s` ne asigure un
climat de lini[te [i siguran]`.
Se vorbe[te mult despre
corup]ie [i despre combaterea
acesteia.
Se [tie c` într-un caz de
corup]ie cu rezonan]` sunt implica]i mai mul]i, zeci, poate
sute de persoane.
Cei mai „fraieri“ se duc „la
gârl`“, [mecherii r`mân s`-[i
caute „unchi“ [i „m`tu[i“ sau
î[i încearc` norocul la 6 din 49
([i chiar câ[tig`, bat`-i s`-i bat`, c` b`fto[i mai sunt).
„Fraierii“, dup` ce stau
zile, luni sau ani la r`coare, se
plictisesc [i încep s` vorbeasc`.
„Nu e drept, al]ii au furat [i pe
noi ne-au pus s` semn`m tot
felul de acte [i alte documente,
iar acum st`m la închisoare în

locul lor“. Apoi dau nume,
func]ii etc. Se aude, se raporteaz` DNA, încep verific`rile.
Bârrr! E groas` r`u de tot.
Altul a dat [pag` s` scape
de închisoare. Dar n-a sc`pat.
Este sup`rat. {i mârâie. Arat`
c` a dat o c`r`mid` de „parai“
cut`rui [ef, de sec]ie, de sector,
de direc]ie [i tot aici a ajuns.
Adic` `la [i-a f`cut, chipurile,
datoria [i s-a ales [i cu paraii.
Bravos, doi iepuri dintr-o lovitur`. Dar altul a sc`pat care a
f`cut aceea[i figur`. Cum vine
asta? Omul este nedumerit.
Nu e bine, se aude, se raporteaz`, r`mân înscrisuri,
poate le g`sesc al]ii care vor
veni, ehe!, chestie complicat`.
Aducându-[i aminte brusc
de geniul lui Alexandru Macedon, au t`iat „nodul gordian“
dintr-o mi[care, f`cându-i pe
mul]i s` r`sufle u[ura]i.
Acesta este unul dintre posibilele scenarii care se pot întâmpla în lipsa unui serviciu de
informa]ii în penitenciare care
s` aib` atribu]ii precise prev`zute într-o lege de organizare [i
func]ionare.
Dar se pare c` e mai bun`
[i mai s`n`toas` o reform` f`r`
form`.
IOAN CRE]U
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Omar Hayssam – demon
sau victimã?
Dosarul medical al lui Omar Hayssam, prezentat în premierq în presa
româneascq de cqtre sqptqmânalul „Alerta“, a fost depus de cabinetul de
avocaturq care îi asigurq apqrarea la Comisia pentru apqrarea drepturilor omului
de la Bruxelles. Iertatq sq ne fie lipsa de modestie, dar am atras aten]ia cq,
indiferent de acuzele ce i se aduc lui Omar Hayssam, men]inerea acestuia în
deten]ie, de[i a fost diagnosticat cu „neoplasm stenozant [i hemoragic de colon
drept“, este o încqlcare a unui drept elementar al omului – dreptul la via]q.
Faptul cq a fost operat în spitalul penitenciar Jilava, unde poate existq sau nu
condi]iile unei astfel de interven]ii, nu rezolvq problema de fond.

Este vorba despre acordarea [ansei de a supravie]ui, lucru despre care nici nu poate fi
vorba într-un stabiliment penitenciar, unde nu exist` condi]iile unui tratament post-operator adecvat.
Din informa]iile pe care le
avem, o anumit` perioad` de
timp familia lui Hayssam a fost
împiedicat` s`-l viziteze, iar
unuia dintre avoca]i i-a fost refuzat` cererea de a primi o copie a expertizei anatomo-patologice, singura care indic` gradul de dezvoltare a unei tumori
maligne.
Nu [tim ce probe exist` la
dosarul sau dosarele penale ale
lui Omar Hayssam privind implicarea acestuia în r`pirea celor trei jurnali[ti români în Irak,
în prim`vara anului trecut, dar
[tim c` acest caz este în continuare înv`luit într-o nebuloas`
care ascunde o enigm`, care
acoper` un mister.

unde nici acum nu este foarte
clar` situa]ia raporturilor între
r`pitori [i unii dintre r`pi]i.
Ce interes s` fi avut Hayssam s` o r`peasc` pe fiica unuia
dintre cei mai buni prieteni ai
s`i, senatorul PSD Ion Vasile,
în condi]iile în care asigurase
sponsorizarea deplas`rii echipei de ziari[ti în Irak? Ar fi fost
prima persoan` b`nuit` în cazul
unui eveniment nepl`cut.
Pe de alt` parte, conexiunile politice ale lui Omar Hayssam, în marea lor majoritate
spre lideri ai PSD, face destul
de dificil` o cercetare nonpartizan`, f`r` patim` [i f`r` dorin]`
de r`zbunare. Pentru c` aceast`
din urm` dorin]` pare s` existe.
Altfel este greu de explicat judecarea în condi]ii de deten]ie a
lui Omar Hayssam, doar pentru
infrac]iuni economice, acuzele
pentru terorism fiind deocamdat` enun]ate, [i nu justificate.

O judecatã cu semne
de întrebare

Diagnostice
medicale
controversate

A fost cel mai tâmpit caz
de r`pire care s-a întâmplat pe
nefericitul p`mânt al Irakului [i

Unul dintre diagnosticele
medicale din fi[a lui Omar
Hayssam este cel de schizofre-

nie. Diagnosticul respectiv a
fost pus atât în România, cât [i
în str`in`tate.
Schizofrenia presupune
tulbur`ri grave de comportament [i în majoritatea cazurilor
absen]a sau diminuarea discern`mântului vizavi de faptele
s`vâr[ite. Cunoa[tem faptul c`
dup` arestare Omar Hayssam a
fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice care a infirmat diagnosticul de schizofrenie. Dac` comisia medicolegal` are dreptate, normal ar fi
fost ca împotriva medicilor psihiatri români care au sus]inut
diagnosticul de schizofrenie s`
se fi luat m`suri, cel pu]in pe linie profesional`.
Acest lucru nu s-a întâmplat [i în eviden]ele unit`]ii medicale unde s-a pus diagnosticul pacientul Omar Hayssam
figureaz` ca fiind shizofrenic.
Pentru acest mic am`nunt, în
orice stat unde justi]ia nu aplic`
prezum]ia de vinov`]ie, ci invers, învinuitul ar fi pus în libertate, pentru c` s-a creat un
dubiu, [i orice dubiu este în favoarea acuzatului. Vom intra pe
un teren mai alunecos decât cel

al discu]iei unor diagnostice
medicale, care îns` nu pot fi
ignorate. Locul lui Hayssam în
comunitatea oamenilor de afaceri arabi din România [i locul

acestuia în sistemul politic românesc.
Hayssam era membru al
fostului partid de guvern`mânt
[i unul dintre sponsorii acestei

forma]iuni politice. Ce rufe
murdare s-au sp`lat prin cazul
Hayssam în apele tulburi ale
politicii române[ti?
GEORGE DORA
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Interesele Bãncii Naþionale,
ºi ale CEC,
periclitate de Fredy Robinson
În ultimul timp, am primit mai multe apeluri telefonice privind cazul fostei
bqnci Dacia Felix. O întrebare se repeta obsedant. De ce dupq atâ]ia ani dezgrop
un dosar atât de vechi? Am o oarecare experien]q în presa de investiga]ii [i nu
îmi este greu sq decriptez, dincolo de frazele mai mult sau mai pu]in neutre, o
anumitq îngrijorare venind din partea unor persoane interesate. Lqsând la o
parte tentativele jenante prin care s-a încercat sq fiu atras într-o capcanq,
pot fqrq nici un fel de patimq sq dau un rqspuns la întrebarea care îi frqmântq
pe onorabilii mei interlocutori anonimi.

Dosarul „Dacia Felix“, sau
dosarul Sever Mure[an, pentru
c` el a fost persoana sacrificat`,
nu este închis, cel pu]in nu sub
aspect civil.
Ultimele mi[c`ri pe scena
justi]iei demonstreaz` acest lucru, cu posibilitatea ca anumite
dosare, a[a-zis sensibile, s` fie
]inute „la sertar“ o perioad` indefinit` de timp. Cu toate acestea, n`ravul din fire trece greu.
Astfel, unul dintre principalii demolatori ai B`ncii Dacia
Felix, chiar fostul pre[edinte
Ioan Sima, a fost condamnat în
prim` instan]` în vara lui 2002.
În 2002, Banca Dacia Felix înc`puse în mâna grupului
Fredy Robinson, cu bun`voin]a
aceluia[i Ioan Sima. El a fost
condamnat [i la plata unei desp`gubiri în valoare de 5 milioane de dolari. Poate nu v` vine
s` crede]i, stima]i cititori, dar
nici pân` în prezent apelul în
dosarul lui Sima nu s-a judecat.

Cu sprijinul
autoritãþilor
Din punct de vedere penal,
dosarul nu mai ridic` proble-

me, pentru c` faptele sunt prescrise. Din punct de vedere civil îns`, Sima [i Eurombank
(noul nume al Daciei Felix) nu
au nici un interes s` se judece
apelul, pentru c` s-ar anula prin
efectul legii un ordin de plat`
fictiv în valoare de 13 milioane
de dolari, care au plecat scriptic, [i numai scriptic, spre o
anumit` societate [i numai Sima [i eventual mafiotul Ion Ilie
Mania, alt demolator al B`ncii
Dacia Felix, pot s` le [tie destina]ia.
Am ar`tat în episoadele
anterioare modul în care, cu
sprijinul lui Adrian N`stase,
Fredy Robinson, cunoscut ca
proprietar de cazinouri, a reu[it
s` pun` mâna pe Banca Dacia
Felix. Pe lâng` preluarea b`ncii, grupul Fredy Robinson a
înfiin]at societatea Kolal, filial`
a firmei cu acela[i nume din
Amsterdam.
Prin Legea nr. 780 din 29
decembrie 2001 a Parlamentului României, privind aprobarea Ordonan]ei de Urgen]` a
Guvernului nr. 68/2001, privind reglementarea situa]iei

5

crean]elor B`ncii Na]ionale [i a
CEC fa]` de Banca Dacia Felix
(vezi facsimil 1), societatea
Kolal a cesionat de la institu]iile amintite crean]ele bilan]iere.
Sumele cesionate erau:
a) 18,9 milioane de dolari SUA
pentru BNR
b) 3,6 milioane de dolari SUA
pentru CEC (vezi facsimil 2).

Iliescu, sãrac ºi...
Se prevedea ca într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2001, s` se
achite fa]` de BNR [i CEC
crean]ele cesionate. În cazul
neachit`rii sumelor datorate,
BNR [i CEC erau autorizate s`
reia opera]iunile [i s` aplice
procedurile legale pentru recuperarea crean]elor fa]` de Banca Dacia Felix (vezi facsimil 3
[i facsimil 4).
Ordonan]a de urgen]` a
fost avizat` favorabil de pre[edintele României din perioada
men]ionat`, domnul Ion Iliescu
(vezi facsimil 5).
Interesant, dar în avizul
preziden]ial se specifica ca, în
cazul în care Banca Dacia Felix

nu î[i achit` obliga]iile asumate, Banca Na]ional` [i CEC
nu vor putea avea preten]ii decât fa]` de societatea Kolal.
Ciudat` men]iune. Aproape un îndemn la neonorarea
obliga]iunilor.
Fredy Robinson [i cuvântul dat este egal cu Cicciolina [i
Maica Teresa, însumate în
aceea[i persoan`.
Informa]iile pe care le
avem [i pe care anumi]i [mecheri cred c` nu [tim s` le interpret`m demonstreaz` un lucru
strig`tor la cer: nici societatea
Kolal, nici Banca Dacia Felix
nu au achitat obliga]iunile c`tre
CEC [i BNR, f`r` s` se ia nici
o m`sur` împotriva lui Fredy
Robinson, care dup` ce a vândut (cite[te a [ters urmele) banca, unei institu]ii serioase din
Israel, a ap`rut pe post de
nou-n`scut [i a cump`rat Cazinoul din Constan]a. Suntem siguri c` aceast` informa]ie nu va
sc`pa unui domn judec`tor trecut bine de a doua tinere]e [i
care a fost toat` via]a îndr`gostit de b`ie]ii cu ochi alba[tri. Judec`torul poate fi de oriunde de

4

1

2
pe cuprinsul patriei noastre,
ceea ce înseamn` c` municipiul
Constan]a, unde se judec` pro-

cesul lui Sever Mure[an, nu
poate fi exclus. (va urma)
GEORGE DORA
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Mafia imobiliarã (III)
Am încercat sq înfq]i[qm în episoadele anterioare privind abuzurile la care a fost
supus cetq]eanul Viorel }urcanu, dupq ce, de bunq-credin]q fiind, a cumpqrat
circa 7 ha de pqmânt în comuna Bujoreni, jude]ul Teleorman. Subliniem faptul
cq Viorel }urcanu a muncit zece ani în strqinqtate, nu a revendicat [i nici nu a
mo[tenit pqmântul. Pur [i simplu l-a cumpqrat, dar ceea ce ar fi trebuit sq fie o
simplq opera]iune comercialq, cu complicitatea fie ea [i involuntarq a autoritq]ilor
locale [i jude]ene, s-a transformat într-o telenovelq de prost gust.

Pe scurt, pentru a nu
plictisi, amintim c` din suprafa]a de teren cump`rat` de
Viorel }urcanu o parte a mai
fost vândut` pe o simpl` chitan]` de mân` unui anume
Dumitru {eptilici, lucru complet ilegal, care nu a p`rut s`
[ocheze pe nimeni, nici în comuna Bujoreni (primar, poli]ist), nici în Alexandria, [i
aici ne referim la magistra]ii
care au judecat dosarul acestei tranzac]ii suspecte.
Este adev`rat c` în ultima s`pt`mân` Curtea de Apel

din Alexandria a casat sentin]a prin care }urcanu practic î[i pierdea terenul, trimi]ând dosarul spre rejudecare
c`tre Judec`toria din acela[i
ora[.
Am ar`tat c` o bun` parte din presiunile la care este
supus Viorel }urcanu se datoreaz` unui anume Ion M`n`il`, proprietarul firmei de
transporturi „Agrotransport“
din Alexandria, [i un fel de
latifundiar local. Domnul
M`n`il` de]ine pe raza comunei Bujoreni 300 ha de teren

extravilan, [i înc` 7-8 ha intravilan, care reprezint` o ferm` prin care se învecineaz`
cu proprietatea lui Viorel
}urcanu. În incinta fermei
exist` 6-7 grajduri, o piscin`,
mai multe corpuri de cl`diri,
un teren de fotbal.

Bãtãlie pe dig
Nu putem decât s` fim
încânta]i c` exist` mari propriet`]i agricole, de[i nu rezult` întotdeauna modul în
care au fost ob]inute.
Postul de televiziune
„Realitatea“ a prezentat în
2005 un reportaj, din care rezulta c` digul dintre Bujoreni
[i Carapancea a fost distrus în
urma inunda]iilor, iar acest
dig ar fi fost în proprietatea
familiei M`n`il`.
Conform informa]iilor
noastre, exist` în acest moment un litigiu între Ion M`n`il` [i Prim`ria Bujoreni,
tocmai din cauza administr`rii digului respectiv.
Dup` cum se cuvine unui
latifundiar, Ion M`n`il` are
prietenii politice, cum ar fi:

parlamentarul PSD Tudor
Mohora, fost activist CC al
UTC, fost vicepre[edinte al
PSM, condus de Ilie Verde],
[i în fine pre[edinte al Partidului Socialist. O carte de
vizit` onorabil` din punct de
vedere al unui anumit mod de
a face politic`, nimic nefiind
mai onorabil ca un fost activist comunist s` fie prietenul
unui boier de vi]` nou`.

Poliþia
vrea liniºte
Este normal ca M`n`il`
s` fie membru sau simpatizant al PSD (burghezia ro[ie,
cum spunea Lenin) [i prieten
cu fostul prefect al jude]ului
Teleorman, Ni]ulescu, care
are aceea[i culoare politic`.
L`sându-l la o parte pe
conu’ M`n`il`, nu putem s`
nu ne întreb`m dac` poli]ia
din Bujoreni nu are cumva
orbul g`inilor, de vreme ce
nici m`car nu s-a implicat
(decât târziu [i ineficient) în
ap`rarea lui Viorel }urcanu,
cel pu]in atunci când i s-au
t`iat copacii de pe proprieta-

tea cump`rat`. Din câte [tim,
poli]ia are datoria s` apere
proprietatea, nu s` fac` tot
ce este posibil pentru a nu

se înregistra cu dosare penale. (va urma)
DEPARTAMENTUL
INVESTIGA]II
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Cristian Tudor Popescu –
þinta unei campanii profesioniste
de dezinformare
Pregqtindu-se sq punq mâna pe putere, Partidul Comunist Român a lansat dupq
23 august 1944 lozinca „nici o sqptqmânq fqrq o crizq guvernamentalq“. A[a s-a
ajuns la demiterea guvernului Rqdescu, la sabotarea de cqtre mini[trii comuni[ti
a celor douq guverne Sqnqtescu [i în final la instaurarea guvernului Petru Groza.
Deviza zilelor noastre este: nici o sqptqmânq fqrq scandal politic [i, dacq se poate,
fqrq compromiterea unei personalitq]i, fie din putere, fie din opozi]ie.

Are leg`tur` cu desfiin]area Serviciului de Informa]ii
al Ministerului Justi]iei?
Scenariul care s-a încercat,
compromiterea ministrului Justi]iei, dep`[e[te tiparele obi[nuite ale unui scandal mediatic,
pentru c`, prin rico[eu, a urm`rit [i discreditarea cotidianului
care a publicat materialul despre cele cinci întâlniri de tain`
dintre Patriciu – T`riceanu [i
Macovei. Este o problem` a cotidianului „Gândul“ s` stabileasc` dac` comandatarii dezinform`rii au avut un complice
în colectivul redac]ional.
Important este s` stabilim
la rece momentul în care a fost
lansat` dezinformarea privind
întâlnirile conspirative de la sediul Guvernului. Poate s` fie o
coinciden]`, dar a[a-zisa [tire
de senza]ie a fost pus` în circula]ie la foarte pu]in timp dup`
ce Monica Macovei a desfiin]at
serviciul de informa]ii al Ministerului Justi]iei, sub motivul
dep`[irii competen]elor profesionale. În treac`t fie spus, serviciul respectiv nu ar fi trebuit

s` aib` alt` sarcin` decât culegerea de informa]ii din rândul
infractorilor condamna]i afla]i
în penitenciare, informa]ii care,
difuzate spre alte structuri, s`
permit` fie descoperirea autorilor unor alte infrac]iuni sau a
unor grupuri constituite în vederea comiterii unor acte criminale. Conducerea serviciului
men]ionat a extins aria de activitate spre alte persoane, în special magistra]i, despre care
existau informa]ii c` se aflau în
rela]ii cu lumea interlop`. Nu
este exclus ca unii magistra]i s`
fi fost lucra]i informativ de serviciul de resort al Ministerului
Justi]iei, dup` cum nu poate fi
înl`turat` posibilitatea ca anumite informa]ii s` fi ajuns în
posesia unor cercuri interesate,
altele decât cele abilitate legal
s` le foloseasc`.

Informaþie corectã.
Urmeazã
dezinformarea
În acela[i timp cu lansarea
scandalului Monica Macovei,
s-a încercat punerea în circula-

]ie a altei dezinform`ri: întâlnirea între Tender (rivalul în afaceri al lui Patriciu), consilierul
preziden]ial Claudiu S`ftoiu [i
un fantomatic redactor-[ef de la
cotidianul „Gândul“.
S` recapitul`m: cotidianul
„Gândul“, condus de Cristian
Tudor Popescu, pune în circula]ie un material de pres`, f`r`
nici un fel de acoperire, din
care rezult` c` între premierul
T`riceanu, ministrul Monica
Macovei [i omul de afaceri Dinu Patriciu, aflat în cercetare
penal`, au avut loc cinci întâlniri la sediul Guvernului.
Sursa care a transmis informa]ia î[i construise cu mult`
abilitate gradul de credibilitate
\n fa]a redactorului care a difuzat materialul. Era aceea[i persoan` care a transmis informa]ia, corect` de aceast` dat`, privind prima [i singura întâlnire
dintre premier, ministrul Justi]iei [i Dinu Patriciu.
A fost relativ u[or, pentru
un profesionist sau pentru o
persoan` instruit` [i dirijat` de
un profesionist ca dup` ce a

furnizat o informa]ie veridic`
s` lanseze o dezinformare destul de abil conceput`.

CTP a intrat în vizorul
unui grup de interese
Urmeaz` al doilea palier al
dezinform`rii. De data aceasta
lipsesc Dinu Patriciu, Monica
Macovei [i premierul T`riceanu, r`mânând în scen` doar ziarul „Gândul“, reprezentat de un
redactor-[ef, nenominalizat,
v`zut în compania contestatului
om de afaceri Ovidiu Tender [i
al unei persoane apropiate de
pre[edintele B`sescu – Claudiu
S`ftoiu.

În ambele scenarii dezinformative este folosit acela[i
cotidian, fie ca vector informal
(întâlnirile de tain` de la Palatul
Victoria), fie în calitate de cutie
de rezonan]` în cazul întâlnirii
cu Tender [i S`ftoiu. La bilan]ul MAI pe 2005, pre[edintele B`sescu a dat de în]eles c`
acest scandal este doar una dintre fa]etele r`zboiului dintre
magna]ii petrolului din România. Evident, domnia sa are
la dispozi]ie cele mai eficiente
surse de informare. Din punctul
nostru de vedere, fiind mai
mult sau mai pu]in bine informa]i (dar în nici un caz intoxi-

ca]i), f`r` a o exclude pe doamna Macovei ca ]int` a unor
scandaluri bine elaborate, de
data aceasta principalul obiectiv a fost directorul ziarului
„Gândul“, Cristian Tudor Popescu.
Faptul c` s-a încercat ca
lovitura împotriva sa s` se
desf`[oare prin rico[eu (la
prima vedere în obiectiv sunt
alte persoane [i institu]ii) ne
face s` credem c` CTP-ul a
intrat în vizorul, dac` nu al
unui grup de interese, atunci
cel pu]in al unor persoane interesate.
GEORGE DORA
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„Omul de paie“ al asigurãrilor
româneºti a prins TAROM ºi în 2004

Omniasig nu poate fi
amendatã

În data de 9 septembrie
2004, TAROM organizeaz` o
a[a-zis` licita]ie pentru asigurarea flotei de avioane pe care o
de]inea. Licita]ia era organizat`
de Bursa Român` de M`rfuri.
În vederea licita]iei firmele de
asigur`ri au primit un caiet de
sarcini, care la prima vedere era
f`cut profesional, numai c` cerin]ele stipulate în acest caiet de
sarcini sunt f`cute în a[a fel încât, ca din întâmplare, o singur`
firm` de asigur`ri – mai precis
Omniasig – s` poat` s` participe la licita]ie. Speciali[tii din
pia]a de asigur`ri erau mai mult
ca siguri c`, [i în acest an, la fel

ca în 2002 [i 2003 Omniasig va
câ[tiga licita]ia.
Mai ales c` în preajma
licita]iei „omul de paie“ nu
r`spunde la telefoane [i nu
accept` nici un fel de întâlnire,
st` ascuns. Una dintre societ`]ile de asigur`ri cotate pe
pia]`, ARDAF, a ajuns chiar în
instan]` cu contestarea licita]iei din 2003, proces pe care la [i câ[tigat. Tardiv, ARDAF a
fost descalificat` [i nu a putut
astfel concura cot la cot cu
Omniasig, chiar dac` se prezentase la licita]ie cu o ofert`
mai avantajoas` cu 1,2 milioane de dolari.

Practica construirii caietelor de sarcini cu „dedica]ie“
pentru Omniasig a continuat [i
în 2004. În iulie, TAROM a organizat o licita]ie pentru asigurarea hangarelor de lucr`ri de
între]inere tehnic` aeronave.
Dintre cele [ase societ`]i care
s-au înscris, reprezentând nume
mari pe pia]a româneasc` de
asigur`ri, numai Omniasig a
fost calificat` pentru contract.
Celelalte au fost respinse sub
pretextul c` în trecut ar fi primit
oarece sanc]iuni. Situa]ia e hilar` pentru c` toate societ`]ile
de asigurare prezente au autoriza]ie valid` de a practica asigur`rile. Aceast` autoriza]ie e
anulat`, nu se [tie prin ce inginerie inexplicabil`, de o sanc]iune administrativ`. În felul
acesta, Allianz-}iriac, parte din
grupul Allianz, lider mondial în
asigur`rile de avia]ie, nu a putut
participa la asigurarea flotei
TAROM. La fel nici Astra, care
a fost asigur`torul TAROM în
1991-1993, al companiei Romavia în 1991-1995 [i al com-

paniei JARO în 1993-1995. La
fel [i ARDAF, una dintre cele
mai serioase societ`]i de asigur`ri din România. Acela[i sistem pe care l-am descris pân`
aici a fost aplicat [i pe mai departe. Astfel, în caietul de sarcini al licita]iei din 9 septembrie 2004 pentru asigurarea flotei TAROM, una dintre condi]ii
este prezentarea unui certificat
constatator emis cu maximum
15 zile înainte de 9.09.2004,
din care s` rezulte c` firma care
vrea s` participe la licita]ie nu
are nici o sanc]iune dat` de
CSA. Pentru ca s` fie siguri c`
celelalte firme, „perdante“, se
vor împotmoli, o alt` condi]ie
este prezentarea unei experien]e similare de c`tre firma de
asigur`ri, la care valoarea total`
a sumelor asigurate s` fi fost de
cel pu]in 150 de milioane de
dolari. Acest lucru este [ocant,
pentru c` pia]a de avia]ie interna]ional` care preia riscurile
companiilor mondiale de prestigiu din domeniu este în mare
parte Lloyd’s, pia]` care are ratingul A sau A+. A[adar, la acel
nivel nu se pune problema necesit`]ii unui rating AAA.

Aceste companii uria[e din
avia]ie nu sunt deranjate de nivelul de siguran]` al reasiguratorilor, care este predominant
A. TAROM, care abia î[i trage
sufletul de datorii, are preten]ii
peste Lufthansa, KLM sau
Swiss. În consecin]`, Omniasig
va câ[tiga în continuare licita]iile pentru c` îndepline[te condi]iile! Mai ales c` în caietul de
sarcini se specific` faptul c` adjudecarea licita]iei se poate face
[i dac` a fost depus` o singur`
ofert` [i aceasta îndepline[te
toate condi]iile din documenta]ie.

Miza este mare
De[i valoarea flotei TAROM a sc`zut cu peste 30 la
sut` vizavi de evolu]ia pie]ei
interna]ionale, e posibil ca licita]ia din 9 septembrie s` fie
reînnoit` pentru o prim` de
asigurare în intervalul 4,4-4,8
milioane de dolari. Formula de
adjudecare îns` se va p`stra:
mul]i care alearg` degeaba, în
timp ce unul [tie dinainte c` va
câ[tiga. În cazul unei licita]ii
adev`rate, în mod cert prima de
asigurare ar sc`dea dac` nu cu

1,2 milioane de dolari, cum a
fost cazul anul trecut, atunci cu
cel pu]in 750.000 de dolari,
având în vedere sc`derea valorii flotei de care pomeneam.
Dar TAROM nu se încurc` în
m`run]i[. Î[i permite adic` s`
piard` în fiecare an vreun milion de dolari numai la joaca
de-a licita]ia, în timp ce reclam` disperat` dup` ajutoare de
la stat ca s` supravie]uiasc`.
Adic` din banii contribuabililor. Numai în acest an TAROM
va beneficia astfel de un ajutor
de stat pentru restructurare, de
600 de milioane de euro, în baza unei autoriz`ri ob]inute din
partea Consiliului Concuren]ei.
Concuren]` pe care TAROM
nu se sfie[te s` o încalce grosolan atunci când vine vorba de
licita]ii. Se zbate în pierderi de
mul]i ani, dar asta nu-i determin` pe reprezentan]ii companiei s` aib` grij` cum cheltuiesc
banii. Numai în 2003 pierderile
TAROM au fost de 14,5 milioane de dolari. Peste un milion
de dolari din aceste pierderi ar
fi putut fi evitate dac` licita]ia
pentru asigurarea flotei s-ar fi
desf`[urat în mod corect. (F.B.)
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Trafic internaþional de droguri
curmat de autoritãþile române (VI)
Fiind audiat, Suleyman
Turnan a declarat ini]ial c` a
luat pa[aportul [i celelalte acte
de la Guler Ismail [i c` le-a falsificat prin înlocuirea fotografiilor, ulterior revenind cu privire
la modul în care a intrat în posesia lor [i spunând c` le-a
g`sit.
Poate fi mai mult decât o
coinciden]` faptul c` Murat
Ongor [i Suleyman Turnan au
s`vâr[it acela[i gen de infrac]iuni, fiindc` ace[tia s-au stabilit pe teritoriul României pentru a deservi interesele Partidului Muncitorilor din Kurdistan
(PKK), întrucât amândoi sunt
kurzi, iar atunci când a fost necesar au apelat la toate mijloacele pentru a-[i realiza scopul,
utilizând arme sau documente
false.

3.000 de mãrci pentru
46 de kg de heroinã
Tot în ianuarie 2001, Karamagarali Halit l-a contactat la
Istanbul pe Bârs`nel Iulian, c`ruia i-a propus s` introduc` în
România cantitatea de 46,5 kg
de heroin`, aducându-i la cuno[tin]` tipul drogului.
Contactarea nu a fost întâmpl`toare, pentru c` Bârs`nel
Iulian era de serviciu în calitate
de conductor pe ruta Bucure[ti
– Istanbul [i retur, urmând s` se
întoarc` în România.
În timpul discu]iilor, turcul
l-a întrebat câ]i bani vrea pentru
introducerea heroinei în România, Bârs`nel Iulian solicitând
suma de 3.000 de m`rci germane, îns` Karamagarali i-a pl`tit
2.600 de m`rci germane, deoarece anterior îi pl`tise 300, în
aceast` modalitate realizându-se „târgul“.
În baza în]elegerii, Karamagarali Halit a ascuns în cabina conductorului, în l`ca[ul unde se ]in c`rbunii, sub pat, 93 de
pachete în care era ambalat`
heroina. De asemenea, i-a dat [i

suma de 500 de m`rci germane
pentru a i-o înmâna lui Badea
Petre, care trebuia s` preia heroina de la Bârs`nel Iulian când
acesta ajungea în România.
Conform graficului, Bârs`nel
Iulian a plecat în voiaj spre Bucure[ti din Istanbul la ora
23.55.
Între timp, Karamagarali
Halit l-a apelat pe telefonul mobil pe Badea Petre, c`ruia i-a
comunicat s` se prezinte la
Giurgiu când ajungea Bârs`nel
Iulian, pentru a prelua de la
acesta heroina.

Conductorul-cãrãuº
De aceast` discu]ie a aflat
[i Badea Nicoleta, so]ia lui Petre. A doua zi, pentru a intra \n
posesia heroinei, Badea Nicoleta [i Badea Petre s-au deplasat la Bucure[ti cu autoturismul
lor marca „Dacia“, iar de aici
au luat-o pe Karamagarali Mihaela [i au plecat to]i trei c`tre
Giurgiu, [ofer fiind Badea Nicoleta.
Pe drum au stabilit ca
Badea Petre [i Karamagarali
Mihaela s` urce în tren pentru
a-l c`uta pe conductor, în timp
ce Badea Nicoleta urma s`
mearg` cu autoturismul în comuna Vlad }epe[, jude]ul
Giurgiu. Acest plan a fost consecin]a faptului c` p`rin]ii lui
Badea Nicoleta locuiau în Vlad
}epe[, dar [i a împrejur`rii c`
trenul urma s` treac` pe lâng`
aceast` localitate.
În tren, Karamagarali Mihaela [i Badea Petre l-au reperat cu u[urin]` pe conductor, întrucât la acel voiaj în componen]a garniturii era un singur
vagon românesc, pe care îl deservea Bârs`nel Iulian.
Dup` ce l-au contactat,
Badea Petre a intrat în compartimentul de serviciu [i a început
s` scoat` pachetele cu heroin`
pe care le-a pus în dou` gen]i
goale, în timp ce Karamagarali

Mihaela [i Bârs`nel Iulian st`teau în dreptul u[ii, pe hol, urm`rind s` nu vin` cineva.
Pân` la Vlad }epe[ conductorul a asigurat-o de disponibilitatea de a face „afaceri“ în
continuare, cerându-i s` îl sune
din timp pentru a putea aranja
cursa.

Heroinã la Vlad Þepeº
În dreptul localit`]ii Vlad
}epe[, trenul a încetinit din vitez` din cauza unor lucr`ri la terasament, fapt ce le-a permis lui
Karamagarali Mihaela [i lui
Badea Petre s` sar`, dup` ce au
aruncat gen]ile cu heroin`. Aici
i-a a[teptat Badea Nicoleta,
care, împreun` cu ei, a transportat heroina la casa p`rin]ilor
s`i, unde gen]ile au fost puse
într-o camer`. În aceast` camer` Badea Nicoleta, Badea Petre
[i Karamagarali Mihaela au
num`rat pachetele cu heroin`,
constatând c` erau 90 la num`r
[i c` fiecare pachet avea culoarea maro [i era b`gat în câte un
ciorap. Au pus heroina la loc în
gen]i, iar Badea Petre le-a ascuns
în apropierea casei, în gunoi.
Ulterior, to]i trei au plecat
la Bucure[ti cu autoturismul
condus de Badea Nicoleta pentru a-i contacta pe cei care trebuiau s` preia heroina.
A doua zi, tot în aceea[i
formul`, cei trei au transportat

[i au predat gen]ile cu heroin`
la doi cet`]eni turci, cunoscu]i
doar cu apelativele de „Ylmaz“
[i „Ramazan“, acest lucru realizându-se în cartierul Berceni,
în spatele blocului lui Karamagarali Mihaela.
În februarie 2001, Karamagarali Halit a continuat s` fac` „afaceri“ cu Bârs`nel Iulian
[i cu Pâciu Dumitru, întrucât
între ace[tia deja se formaser`
rela]iile de încredere specifice.
Karamagarali Mihaela a
mai ]inut leg`tura telefonic cu
ace[ti doi conductori, astfel ea
l-a apelat telefonic pe Pâciu
Dumitru cu care a stabilit o întâlnire la McDonald’s [i i-a comunicat acestuia c` are nevoie
de ajutorul lui pentru a aduce o
alt` cantitate de droguri din
Turcia, specificându-i faptul c`
este vorba de heroin`. Acest
conductor a fost de acord s`
realizeze transportul, spunându-i c` trebuie s` vorbeasc` cu
cel care urma s`-i fie coleg în
voiajul la Istanbul.

Cantitatea
de droguri creºte
Aceast` discu]ie a fost
reluat` în una din zilele urm`toare, prilej cu care Karamagarali Mihaela a aflat de la Pâciu
Dumitru c` [i colegul lui [i-a
exprimat acordul în sensul
transport`rii heroinei.

Cei doi au plecat în voiaj
la Istanbul la 23 februarie 2001,
plecarea de la Bucure[ti fiind la
ora 14.00, fiecare deservind câte un vagon.
A doua zi trenul a ajuns la
destina]ie, iar aici Bârs`nel Iulian a fost apelat pe telefonul
mobil de Karamagarali Halit,
care era la Istanbul [i care i-a
comunicat c` va trimite un taxi
pentru a-i lua.
La 30 de minute dup`
aceast` discu]ie, la gar` a venit
un taxi al c`rui [ofer i-a recunoscut pe conductori în baza indica]iilor telefonice date de
Bârs`nel Iulian. Cei doi conductori au fost du[i la hotelul
Yahuz, iar aici l-au întâlnit pe
Karamagarali Halit, care era
înso]it de al]i b`rba]i de origine
kurd`. Întrucât Karamagarali
Halit nu-l cuno[tea pe Pâciu
Dumitru decât din auzite, Bârs`nel Iulian i l-a prezentat.
În timpul discu]iilor, turcul
le-a spus conductorilor în mod
clar, în limba român` (pe care o
st`pâne[te bine), c` vrea ca ei
s` transporte cu trenul cantitatea de 60 kg de heroin` [i c`
este dispus s` le pl`teasc` pentru acest lucru câte 3.000 de
m`rci germane la fiecare. Cei doi
[i-au exprimat acordul, dar au
condi]ionat realizarea transportului de plata a câte 6.000 de
m`rci germane, Karamagarali

Halit fiind de acord cu aceast`
nou` ofert`. Pentru început, turcul le-a pl`tit câte 500 de m`rci
germane la fiecare, r`mânând ca
ulterior s` le fie pl`tit` diferen]a.

Bulgarii descoperã
jumãtate din transport
Dup` aceast` discu]ie,
chiar înainte de plecarea trenului, în prezen]a acestora kurzii
au ascuns heroina în vagoane.
În vagonul deservit de Pâciu
Dumitru au fost ascunse 15 kg,
în pere]ii de deasupra ferestrelor de la dou` cu[ete, iar în cel
al lui Bârs`nel Iulian au ascuns
alte 15 kg, celelalte 30 fiind coborâte la Edirne.
Când trenul a ajuns la
Ruse, la 25 februarie 2001, în
Bulgaria, autorit`]ile au descoperit cele 15 kg de heroin` ascunse în vagonul lui Pâciu Dumitru. În aceste condi]ii, vagonul a fost scos din garnitur`, iar
Pâciu Dumitru a fost invitat la
Procuratur` pentru a da explica]ii, în timp ce Bârs`nel Iulian
[i-a continuat drumul, introducând în România celelalte 15 kg.
La Procuratura bulgar`,
Pâciu Dumitru a declarat verbal
[i în scris (în limba român` [i
bulgar`) c` nu [tie nimic de
acest caz. Neputându-se proba
traficul de heroin` s`vâr[it de
acesta, autorit`]ile bulgare au
considerat c` a fost de bun`credin]` [i nu l-au învinuit.
Dup` pu]in timp, Bârs`nel
Iulian, Karamagarali Halit [i
Karamagarali Mihaela au avut
o discu]ie telefonic` în urma
c`reia [i-au dat întâlnire lâng`
stadionul Ghencea, prilej cu
care Bârs`nel Iulian le-a spus
c` heroina este în siguran]` [i
i-au cerut lui Karamagarali
Halit s` aib` r`bdare s` se mai
lini[teasc` lucrurile, f`când referire la cele întâmplate la Ruse.
Karamagarali Halit i-a comunicat c` va lua heroina întrucât nu mai are r`bdare [i i-a pl`tit suma de 2.000 de guldeni
olandezi, cerându-i ca din ace[tia jum`tate s`-i dea lui Pâciu
Dumitru. Tot aici au stabilit s`
se întâlneasc` ulterior în zona
{tefan cel Mare, urmând ca heroina s` fie preluat` de Badea
Petre, lucru care s-a [i întâmplat.
15 kg de heroin` au fost predate
ulterior de Karamagarali Mihaela, Badea Petre [i Karamagarali Halit unui conductor pe
nume „Florin“ (P`duraru Florin),
care a asigurat scoaterea drogurilor din România [i transportul lor pân` în Germania
pentru 6.000 de m`rci germane.
IOAN COSMULESCU
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tineret
Aceastq paginq va fi dedicatq tinerilor. {i, pentru cq nu putem vorbi despre ei fqrq ca ei sq fie de fa]q, aici ve]i gqsi \ntotdeauna pqrerile lor despre ceea ce \i preocupq.
Pentru ca lucrurile sq fie [i mai clare, i-am rugat sq descrie genera]ia din care fac parte [i am ales câteva dintre cele mai interesante rqspunsuri...

Ce ne facem fãrã El?

nevoi moderne

Pentru cq am vorbit despre nevoi,
sq facem un mic experiment [i sq vedem
fqrq ce trei unelte moderne
spun tinerii no[tri cq nu pot trqi (ca sq vede]i
cq nu sunt singura).

Lucia D. (22 ani, student`).
Sunt moart` f`r` internet, asta
pentru c` toate lucr`rile pentru
[coal` le fac ajutându-m` de
internet, pentru c` e mult mai
u[or, mai accesibil [i mai pl`cut decât s` stau într-o bibliotec` [i s` r`sfoiesc zeci de
c`r]i pân` g`sesc aceea[i informa]ie care pe google mi-e
imediat accesibil`, dac` [tiu
ce cuvinte-cheie s` folosesc.
Deci, sunt moart` inclusiv f`r`
calculator. A, [i mai nou, nu
pot f`r` ma[in`. Când p`]e[te
ceva [i nu mai merge [i trebuie s` merg în înghesuiala
din autobuz, îmi vine s`-mi
iau câmpii.
Dan V. (28 ani, consilier economic). P`i laptopul meu e cel
mai important, pentru c` în el
am toate datele importante,
am [i acces la internet, am de
toate. Am crezut odat` c` l-am
pierdut [i, de[i sunt o fire mai
degrab` calm`, am f`cut o criz` cumplit`. Eram atât de disperat încât mi-au paralizat toate gândurile [i nici nu mi-a dat
prin cap s`-l caut, c` de fapt îl
uitasem la un client...
De parc` omul n-ar fi fost
o creatur` mereu în nevoie –
nevoi primare (hran`, ad`post
etc.), sociale (recunoa[tere,
aten]ie, statut, integrare, comunicare), spirituale (pe unii i-a
ferit Dumnezeu de astea din urm`, dar le trecem aici, ca s`

fie), tot timpul ne facem nevoi
noi. {i nu numai c` le facem,
dar le consolid`m, le cultiv`m,
le punem floricele [i briz-brizuri (de pild` am nevoie de mobil, c`, de, `sta e trendu’, nici
un om activ nu se mai descurc`
f`r`, dar parc` n-a[ avea nevoie

chiar de ultimul tip, cu camer`,
3G sau alte alea, dar mi-l iau, c`
pe undeva [tiu c` trebuie, ca s`
rezolv [i nevoia de comunicare,
[i aia de statut, iar dac` trebuie,
cu pl`cere).
Tot timpul uit de ele, de
nevoile astea noi, între]inându-mi iluzia c` m` conduc, în
mare, dup` dorin]e [i nu dup`
nevoi, dup` „a[ vrea“ [i nu dup` „trebuie“, a[a cum orice boboc la psihologie înva]` c` trebuie (na!) s` se comporte omul
ca s` nu fie candidat în permanen]` la nefericire. Asta pân`
când m` treze[te un du[ rece,
cum ar fi un virus în calculator
– nenorocire, nu se mai deschide, am documente importante,
am o via]` întreag` acolo – pe
lâng` chestii de serviciu, care,
coinciden]a naibii, trebuiau
predate urgent, am chestii personale, poze (c` eu una nu mi-am
mai v`zut de mult mutra pe un
film foto normal, developat [i
scos ca la carte, ci doar pe monitor, unde exist` avantajul c`
se pot ajusta micile imperfec]iuni, ceea ce la personalit`]ile
narcisice e foarte important),
muzic`, filme, scrisori (m` rog,

e-mailuri, dar cam tot aia e), am
chestii care-mi trebuie [i nu pe
care doar le-a[ vrea. Da, domnilor psihologi, numi]i-m` nevrotic`, pentru c`-mi trebuie
atât de multe [i atât de mult, dar
spune]i-mi întâi, v-a murit vreodat` calculatorul când v` era
lumea mai drag`, eventual cu
fi[ele nevroticilor ca mine în`untru, cu doctoratele, cercet`rile
sau ce-o]i mai fi ]inând pe-acolo în el, în afar` de Solitaire-ul
care v` încânt` timpii mor]i?
Dac` da, ave]i în]elegere.
Mie una mi s-a întâmplat,
chiar asear`, de unde str`fulgerarea de luciditate c` am cam
îmbulinat-o, chiar [i câteva ore,
f`r` El (l-am pus cu majuscul`,
ca pe un zeu, poate e sensibil la
lingu[eli [i se deschide). P`i
chiar a[a, cum ar fi s` scriu textul `sta de mân`? Bine, de scris
pot s`-l scriu foarte bine [i de
mân`, dup` care o s`-l pun în
ram` [i o s`-l contemplu toat`
via]a, c` f`r` un calculator [i f`r` internetul prin care s`-l trimit
unde trebuie, nu va ajunge niciodat` s` v` bucure ochii [i s` v`
lumineze min]ile. Quod erat
demonstradum.

Ioana C. (26 ani, masterand). Ei, cred c` nu e chiar
a[a. Cred c` pot tr`i, dac` sunt
nevoit`, f`r` accesoriile astea
moderne, a[a-zis indispensabile. Doar c` via]a ar fi mult
mai grea [i probabil a[ pierde
mai mult timp s`-mi fac treburile. Dar se poate. Cunosc
oameni care refuz` s`-[i cumpere mobil [i care înc` î[i scriu
textele la ma[in` – e adev`rat
c` apoi roag` pe cineva s` le

transpun` în calculator, dar
oricum...
George G. (20 ani, student).
Toat` lumea spune mobilul,
probabil, dar pentru mine cel
mai important e calculatorul
meu. E o bijuterie pe care am
tot perfec]ionat-o, c` e pasiunea mea, am investit mult în el
[i dac` i se întâmpl` ceva sunt
disperat. Nu las pe nimeni s`
se ating` de el. În al doilea
rând ar fi combina, care a folosit la multe petreceri [i de
care iar m` ocup în mod special [i de-abia pe locul trei e
mobilul.
Claudia F. (21 ani, student`). F`r` card mi-ar fi
foarte greu. E a[a de bine s`
nu mai umblu cu bani la mine,
ci doar cu o chestie a[a de mic` [i a[a de util`! Plus c` acum
m-am obi[nuit s` fac toate
cump`r`turile cu cardul pe internet, ceea ce pentru mine,
care sunt o mare lene[`, e
ideal. Cardul îmi d` un sentiment de siguran]` [i o iluzie
de prosperitate, c` e mai greu
s`-]i dai seama, doar uitându-te la el, cât ai cheltuit [i câ]i
bani ai. Mereu am senza]ia c`
am mai mul]i bani decât am de
fapt.
Albert E. (29 ani, inginer).
Agenda mea electronic`,
CD-urile mele... cred c` atât.
A, [i ma[ina... F`r` ea parc`
n-a[ mai avea picioare, mai
ales c` fac multe deplas`ri cu
serviciul. În rest, m-a[ putea
descurca [i f`r` alte chestii,
dar doar temporar.
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