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Mai acum câteva sqptqmâni plângeam cu to]ii cu
lacrimi de crocodil, vqitându-ne cui accepta sq ne
asculte cq americanii ne-au umilit ca popor prin
sentin]a datq \n cazul pu[ca[ului marin care l-a ucis
pe Teo Peter. Pqcat cq, de fiecare datq, vedem clar
paiul din ochii celorlal]i, \n timp ce bârnele dintr-ai
no[tri nu. Votul corupt dat de corup]i \n Senat nu
doar cq ne face de râs \n toatq lumea, dar strigq din
toate puterile: lume, lume, uita]i-vq la mine, la
România coruptq! Mai multq corup]ie nu se poate
[i nu vreau sq se schimbe nimic. A[a \mi este bine [i
mq doare undeva de pqrerea voastrq. {i occidentalii
aud. Ar fi auzit [i dacq s-ar fi fqcut \n [oaptq [i dacq
s-ar fi gândit, doar. |n timp ce clasa politicq de pe
la noi cautq scuze, care de care mai proste[ti [i mai
aiurite, ambasadorul Statelor Unite [i ambasadorul
Angliei \ncercau sq ne deschidq ochii, sq realizqm cq
ne \ndreptqm, cu zâmbetul pe buze, cqtre prqpastie.
Ai no[tri, bqie]i de[tep]i, s-au grqbit sq mai dea o
datq cu mucii \n fasole. Iliescu a declarat,
zâmbind de jur-\mprejur, ca de obicei, cq bqie]ii qia
ar trebui sq-[i vadq de treburile lor [i sq nu se mai
bage \n ciorba noastrq. Geoanq, ditamai diplomatu’,
s-a dus la nenea ambasadoru’ sq-i explice
cum cq pesedeu’ n-are nimic cu lupta anticorup]ie
(de parcq omul ar fi venit de pe lunq [i crede orice),
dar cq a votat \mpotrivq [i s-a mai [i bucurat
atâta pentru cq nu va mai vota nici o ordonan]q
de urgen]q, apoi a fugit la televiziuni sq spunq
cq ambasadorul a \n]eles [i i-a dat dreptate.
Minciunq sfruntatq, dupq cum dovedea
comunicatul de presq emis de ambasadq
câteva ore mai târziu. Tqriceanu, alt bqiat
cu cojones, se dqdea [i el rotund, declarând
cq n-avem nevoie de bunqvoin]a occidentalilor,
cq trebuie sq intrqm \n Uniunea Europeanq
exclusiv cu for]ele noastre. Care for]e, cona[ule,
cq la cum func]ioneazq guvernul lu’ matale
intrqm \n UE mai prin 3025. {i, ca sq fie treaba
clarq, una dintre cele mai mari agen]ii de presq
din lume a dat publicitq]ii un studiu
care aratq cq [ansa României de a intra \n UE
a scqzut \n douq luni cu 10 la sutq, din cauza
corup]iei. Terminat transmisia.
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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
cal`, abuz de încredere, fals [i
uz de fals. Procurorii tulceni au
adunat suficiente probe ce demonstreaz` falsuri grosolane.
În urma unei escrocherii Lazia
a dat un tun de 4,5 miliarde de
lei prin afaceri ilegale \ntre firma lui, Anmaco, Cerealcom
Tulcea [i SNCFR aflate în proprietatea statului. Uite c` se
poate. A[tept`m actuali parlamentari.

Cazurile de români
bolnavi de boli tropicale au crescut,
spun speciali[tii de la Spitalul
„Victor Babe[“. În ultimii patru
ani, 35 de pacien]i au fost interna]i cu malarie, în condi]iile în
care în mod normal existau
doar 1-2 cazuri pe an. Cei mai
afecta]i au fost românii care au
f`cut turism în Africa, Australia, Asia [i Papua Noua Guinee.
Uite, c` [i boga]ii se mai \mboln`vesc. Mai bine la Eforie, te
\ntorci doar cu o ciuperc`, o
aten]ie...
Un ie[ean va munci
mul]i ani de acum
înainte pentru a pl`ti
amenda \ncasat` de la poli]i[tii
de frontier`. Vasile Gabriel C.
(29 ani), în a c`rui ma[in` au
fost g`site ]ig`ri de contraband`
în valoare de 12.000 de lei noi,
a primit o amend` de 100.000
de lei noi, adic` un miliard în
bani vechi. Marfa cump`rat` cu
doar 1.600 de lei noi de pe pia]a
din Republica Moldova a fost
confiscat`. Asta da tax` pe
viciu.

concurs pentru angajarea a 37
de persoane. Institu]ia urm`re[te recrutarea de personal atât cu
studii, dar [i necalifica]i. Examinarea va consta într-o prob`
oral` [i una practic`, de depla-

sare în teritoriu cu observarea
abilit`]ilor fizice [i intuitive de
abordare a animalelor. Mai pe
române[te, se observ` cât de
de[tept e omul [i dac` prinde el
câinele sau invers.

Prim`ria Capitalei,
prin Administra]ia
pentru Supravegherea Animalelor organizeaz` un

Dup` ce s-au aflat la
un pas de a îngropa
anchetarea marilor

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

corup]i de c`tre DNA, senatorii
Coali]iei î[i caut` tot felul de
scuze care mai de care mai
penibil` pentru faptul c` nu se
aflau în sala de plen în momentul votului. Ba c` s-au îmboln`-

vit subit, ba c` erau în Senat,
dar aveau alte treburi, ba c` au
votat, dar nu a mers aparatul, ba
c` nu au [tiut cât de important`
este legea [i au mai ie[it pe
holuri la ]ig`ri... Din declara]iile multora dintre ei rezulta c`
nu au în]eles prea bine nici care
este importan]a luptei anticorup]ie [i nici mecanismele prin
care institu]iile autorizate ale
statului trebuie s` duc` aceast`
lupt`. Interesant este c`, potrivit unei decizii a Biroului Permanent, la solicitarea membrilor Coali]iei, ziua de joi era destinat` vot`rii legilor organice,
pentru a-[i putea exprima op]iunea atât euroobservatorii, cât
[i mini[trii. În mod normal, to]i
senatorii Coali]iei ar fi trebuit
s` fie prezen]i la datorie. Mi-e
[i sil` s` mai adaug ceva.
Fostul deputat PNL
de Tulcea Ion Lazia
a fost condamnat de
Judec`toria Tulcea la doi ani de
închisoare pentru evaziune fis-
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În ultimii doi ani,
din cele 400.000 de
tranzac]ii încheiate

„Noi folosim drumurile publice
[ase nop]i pe an, [i atunci de ce
s` pl`tim taxa de rovignet`,
care se ridic` la 21 de milioane
de lei pe an? S` se fac` un cal-

Sorin Ovidiu Vântu nu este nici
m`car autorul moral al c`derii
fondului. Instan]a Tribunalului
Bucure[ti a luat act de afirma]iile Mariei Vlas [i a renun]at la
audierea lui Vântu. Of, of, m`i,
m`i!
Doi const`n]eni au
fost re]inu]i de poli]ie [i prezenta]i magistra]ilor, cu propunere de
arestare preventiv`, dup` ce au
furat cinci milioane de lei din
buzunarele a doi solda]i americani veni]i la Constan]a pentru
a preg`ti sosirea în port a distrug`torului american USS
Porter. N-a furat nimeni portul?

prin birourile notariale 10% au
fost considerate suspecte, intrând în aten]ia Oficiului Na]ional pentru Prevenirea [i
Combaterea Sp`l`rii Banilor.
Potrivt legii, notarii au obliga]ia
de a raporta la ONPCSB toate
tranzac]iile încheiate [i care au
ca obiect o sum` de bani sau un
bun echivalentul în lei al sumei
de 10.000 euro sau cele care
pot fi considerate suspecte, indiferent de cuantumul obiectului tranzac]iei. Este evident c`
legea este oarecum dep`[it`,
având în vedere c` pentru o
garsonier` pre]ul achitat este
categoric peste 10.000 de euro,
dar cuantumul a fost stabilit de
Uniunea European`, a[a cum
este [i în ]`rile UE, deci nu mai
încape nici un comentariu.
Problema e c` tranzac]iile suspecte se fac chiar cu ajutorul
notarilor.

cul [i s` pl`tim propor]ional
pentru zilele în care circul`m
pe drumurile publice“, a precizat Iosif Corb, vicepre[edintele Asocia]iei Cresc`torilor de
Albine din România, filiala jude]ean` Hunedoara. Mare
gre[eal`. Dac` \i pun a[tia s`-[i
cumpere rovignet` pentru fiecare albin`?
Inculpata în dosarul
privind pr`bu[irea
Fondului Na]ional
de Acumulare, Ioana Maria
Vlas, [i-a schimbat depozi]iile
ini]iale [i a declarat în fata magistra]ilor c` omul de afaceri

Deputatul PD Alexandru
Mocanu
vrea s` promoveze
o lege în sprijinul fabricilor
mici de bere, argumentând c`,
spre deosebire de cele mari,
sunt dezavantajate pentru c`
pl`tesc aceea[i acciz`. So]ia lui
este inginer-[ef la Fabrica de
Bere Robema. Se explic` urm`toarea [tire [i a[a.
{ansele României [i
Bulgariei de a adera
la UE în 2007 au
sc`zut fa]` de noiembrie 2005,
relev` un studiu realizat de
Reuters pe baza interviev`rii a
peste 30 de anali[ti, îngrijorarea
în ceea ce prive[te lupta anticorup]ie f`când posibil` amânarea integr`rii pân` în 2008.
No comment!

Nemul]umi]i c` trebuie s` pl`teasc` integral taxa de drum
pentru pavilioanele apicole cu
care circul` o perioad` scurt` în
decurs de un an, zeci de apicultori din jude]ele Hunedoara,
Maramure[, Suceava [i Buz`u
au pichetat sediile Prefecturilor.
Aceste texte sunt pamflete [i vor fi tratate ca atare!
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analizq

2006 – anul marilor
jocuri politice (IV)
Tãriceanu sfideazã
Europa
În unanimitate, anali[tii
politici au afirmat c` principalul eveniment al s`pt`mânii
trecute a fost respingerea Hot`rârii de Guvern prin care Parchetul Na]ional Anticorup]ie
era transferat în Departament
Na]ional Anticorup]ie, subordonat Parchetului general [i
având atribu]iuni în anchetarea
demnitarilor fo[ti sau actuali,
începând din 1990 pân` în
prezent.
F`r` îndoial`, oricât am fi
de cinici, pu]ini dintre noi s-au
a[teptat la muntele de nesim]ire
de care a dat dovad` clasa politic`, în spe]` parlamentarii României, cu ocazia vot`rii hot`rârii la care ne-am referit. Opozi]ia are justific`rile sale, pe
care nu le coment`m. Parlamentarii, reprezentând arcul
guvernamental, nu au îns` nici
o scuz`. Cel pu]in nu în fa]a
electoratului pe care, teoretic,
ar trebui s`-l reprezinte.
Noua lege ar fi urmat s` aib` o greutate fantastic`, care ar
fi dep`[it grani]ele României.

Declaraþie de amorul
artei
A existat îns` un alt eveniment care a fost trecut cu vederea. C`lin Popescu-T`riceanu,
primul-ministru al României, a
f`cut o declara]ie asupra c`reia
nu s-a oprit pân` în prezent nici
un analist politic. Domnia sa a
afirmat c` România trebuie acceptat` în Uniunea European`

Reformele ministrului
Vasile Blaga pot fi
compromise de
turnqtorii [i nebunii
din MAI
Recunoa[tem cq avem o simpatie deosebitq pentru
ministrul Administra]iei [i Internelor, Vasile Blaga.
Este un om de ac]iune [i acest lucru se vede cu
ochiul liber. Chiar dacq demilitarizarea MAI nu
este perceputq încq la nivelul mentalitq]ii anumitor
cadre [i existq o discriminare între angaja]ii civili
(personal contractual) [i func]ionarii publici cu
statut special (fostele cadre militare), în favoarea
celor din urmq, evident, domnul Blaga î[i face
datoria fiind perceput ca unul dintre motoarele
reformei din Guvernul României.

prin propriile sale merite, [i nu
datorit` bun`voin]ei statelor
puternice din Europa. Poate
domnul T`riceanu a dorit s` reitereze vechiul dicton liberal,
„prin noi în[ine“, uitând c` timpurile lui Br`tianu au trecut de
mult, iar domnia sa nu se apropie de figura ilu[trilor b`rba]i
care au f`cut România Mare.
Cu tot riscul, s` încerc`m
o leg`tur` între cele dou` evenimente. În primul rând vom

constata c` membrii Cabinetului T`riceanu au absentat de la
votul din Senatul României.
Presupunem c` orice cet`]ean
cât de cât informat [tie c` majoritatea actualei puteri în Senat
este extrem de fragil`, de unde
[i necesitatea unei mobiliz`ri
exemplare atunci când se voteaz` o lege important`.
Nu a fost s` fie. Mini[trii
parlamentari au fost care de

care mai ocupa]i cu diverse
probleme care, dac` îi întrebi
separat, nu [tiu s` le explice.

Bani, bani ºi iarãºi
bani
La urma urmelor, domnii
politicieni ar trebui s` se explice. Prea multe perdele de fum
lansate pe pia]a informa]iilor
publice nu fac decât s` scârbeasc` electoratul, acesta constatând (a câta oar`) c` nu are
reprezentan]i în institu]ia suprem` a ]`rii, ci este condus de ni[te marionete interesate doar de
trei lucruri: bani, bani [i iar`[i
bani.
Ce efect are respingerea
legii privind Departamentul
Na]ional Anticorup]ie? Este de
la sine în]eles c` pre[edintele
B`sescu nu va promulga abera]ia comis` în Senatul României. Ac]iunea distin[ilor reprezentan]i ai na]iunii poate bloca,
pân` când proiectul de lege va
fi retransmis Senatului, toate
hot`rârile Departamentului Na]ional Anticorup]ie. Mai r`u, tot
ceea ce a f`cut acest departament, toate actele, hot`rârile,
deciziile pot fi lovite de nulitate
absolut`.
S` ne întoarcem îns` la declara]ia sinuciga[` a domnului
C`lin Popescu-T`riceanu. Ce
înseamn` aceast` declara]ie
pentru anali[tii Cancelariilor
Occidentale? Sfidare, pur [i
simplu. Nu avem nevoie de
voi, de toleran]a voastr`, de voin]a voastr` politic`. Nu ne primi]i în Uniunea European`,
dac` nu sunte]i convin[i c` suntem buricul p`mântului. Nici
nu [ti]i ce mult pierde]i. Ne
compromitem în fiecare zi, cu
o pl`cere masochist` demn` de
operele lui Sade. Poate domnul
prim-ministru ar trebui s` în]eleag` c` interesele României nu
sunt similare cu interesele companiei Rompetrol, condus` de

prietenul domniei sale Dinu Patriciu, care se consider` du[manul num`rul unu al pre[edintelui Traian B`sescu.

Dupã el, potopul
Exist` o declara]ie, care,
dac` se confirm`, avem probleme extrem de grave. Aceasta
apar]ine unui deputat din PSD,
care ar fi declarat c` votul negativ al Opozi]iei se datore[te
influen]ei exercitate de deputa]ii puterii, care [i-au sf`tuit colegii s` nu voteze transformarea PNA în DNA, sau cel pu]in
s` se ab]in`.
Dup` anun]area gloriosului rezultat al votului din Senatul României, prin care lupta
anticorup]ie devine o glum`
proast`, domnul C`lin Popescu-T`riceanu, nu [tim dac` în
calitate de [ef al guvernului sau
de pre[edinte al PNL, i-a cerut
pre[edintelui B`sescu s` resping` hot`rârea Senatului. Nici
un cet`]ean înzestrat cu o capacitate medie de a judeca nu
[i-ar fi f`cut probleme în acest
sens. Pre[edintele nu ar fi aprobat în veci votul aberant al Senatului.
Jocurile grup`rii T`riceanu survin pe un fond încordat al
vie]ii politice. Proiectul unui
nou partid format din PD [i
PNL a stârnit mult mai multe
pasiuni decât se crede. F`r` s`
resping` fuziunea explicit, gruparea T`riceanu – Patriciu –
Orban o face în mod implicit.
Domnul C`lin PopescuT`riceanu [tie (exist` suficiente
înregistr`ri ale conversa]iilor
sale cu Dinu Patriciu) c` [ansele de a mai fi, într-un viitor mai
apropiat decât se crede, [eful
guvernului sunt nule. Astfel
procedeaz` în consecin]`. {i va
pleca. Nu înainte de a ne arunca într-o criz` politic` cu consecin]e greu de prev`zut.
GEORGE DORA

Din p`cate, s-au men]inut anumite bisericu]e formate din fo[tii
informatori ai Direc]iei a IV-a (contrainforma]iile militare)
care exact ce au înv`]at, aia fac. Toarn` [i dezinformeaz`. Mai
grav este faptul c` sunt men]inute [i luate în seam` pe linie
ierarhic` persoane cu evidente tulbur`ri psihice, care, lucrând
în sectoare de contact cu publicul, creaz` o stare tensionat`,
care evident se resfrânge asupra întregii institu]ii.
Surprinz`tor c` anumi]i directori din MAI din unele sectoare
importante, [i Direc]ia Medical` nu este o excep]ie, se complac în a fi sf`tui]i de persoane care, sinceri s` fim, nu mai au
ce c`uta într-un minister de acest gen.
A produce, din prostie, din nebunie, din tic`lo[ie o stare de
fapt negativ`, indiferent în ce direc]ie sau serviciu din MAI,
nu este un fenomen care s`-i lase indiferen]i pe cei îns`rcina]i
cu protec]ia informativ`.
Nu are rost ca anumite cadre cu func]ii de r`spundere s` se
lase leg`na]i de himere. Ceau[escu nu o s` mai învie, s`-i
strâng` la piept [i s`-i al`pteze. Ori în]eleg c` suntem în 2006,
suntem stat membru NATO [i ne preg`tim pentru integrarea
european`, ori s`-[i ia nebunii [i informatorii [i s` plece.
Îi salut pe cei care pot s` în]eleag`. ( G . D . )
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Omar Hayssam –
demon sau victimã?
Scandalurile care cople[esc opinia publicq au fqcut ca un amqnunt sq treacq
neobservat în ultima sqptqmânq. Este vorba despre un episod din procesul lui
Omar Hayssam. Faza a fost suficient de ciudatq pentru a nu fi comentatq.
Hayssam, care se aflq internat la Spitalul Penitenciar Rahova, unde a fost operat
de cancer de colon, a fost adus la Tribunal îmbrqcat în pijama, sub perfuzie, ceea
ce a fqcut imposibilq prezen]a sa la [edin]a de judecatq. Se întâmplq ceva ciudat
cu Justi]ia românq, ceva care permite sq fim privi]i în strqinqtate ca ni[te sqlbatici
care nu respectq drepturile omului. Precedentul Bivolaru, cqruia justi]ia suedezq
i-a acordat dreptul de azil politic, nu a fost, se pare, suficient pentru anumi]i
procurori [i judecqtori.

Am publicat în ultimele
numere ale revistei „Alerta“
date concrete despre starea de
s`n`tate a lui Omar Hayssam,
provenind chiar din surse medicale de la Spitalul Rahova [i
care atest` faptul c` acesta este
bolnav de cancer.
Între timp, Omar Hayssam a fost operat în condi]ii de
spital penitenciar [i a fost supus unei expertize medico-legale pentru a se hot`rî dac`
poate fi tratat în continuare în
condi]ii de deten]ie sau în stare
de libertate.
Nu cunoa[tem rezultatele
expertizei, dar ne îndoim c` va
exista fie [i un singur medic
care s` considere c` tratamentul post-operator poate fi aplicat în condi]iile unui spital penitenciar. Ar fi nu numai o grav` înc`lcare a deontologiei profesionale, ci [i a Conven]iei
drepturilor omului.
Amintim c` pân` în prezent Omar Hayssam nu a fost
condamnat definitiv de c`tre
nici o instan]`, iar probele care
exist` în dosar se bazeaz` pe
declara]iile luate la o baz` militar` din Irak, lui Munaf, înso]i-

torul [i prietenul ziari[tilor români r`pi]i în prim`vara anului
trecut.

Declaraþii
aproape nule
Procesul fiind public, nu
dest`inuim nici un secret afirmând c` to]i cei care au fost
audia]i în Irak recunosc o implicare în fapt` doar a lui Munaf, care, înso]indu-i pe ziari[tii români în Irak, a c`utat
s` ajung` la un grup care cu
greu poate fi definit ca [i terorist, convingându-i s`-i r`peasc` pe cei trei, pentru ca el
s` apar` ulterior în calitate de
eliberator al grupului, calitate
care i-ar fi permis s` scoat` o
sum` de bani din România.
Subliniem c` declara]iile
grupului Munaf au fost luate
în Irak în condi]ii de deten]ie
deosebit de dificile [i este
foarte greu s` fie considerate
credibile sut` la sut`.
Al doilea lucru care ne
atrage aten]ia este c` întregul
grup de irakieni nu pare a-l fi
cunoscut pe Omar Hayssam [i

tot ce povestesc despre acesta
au auzit de la Munaf.
Am spus c` declara]iile
grup`rii Munaf nu pot fi luate
în considerare pentru c`, în sistemul penitenciar din Irak, s-a
probat c` se aplic` tortura, iar
legisla]ia irakian` nu are nimic
de-a face cu principiile dreptului românesc.
Conform opiniei unor juri[ti consulta]i de noi, nici declara]ia lui Munaf nu are valoare probatorie, pentru c`
acesta este inculpat în cauz` [i
nu un martor inocent împotriva
lui Hayssam.

Hayssam nu este
acuzat de nimeni
Interesant este faptul c`
to]i cei aresta]i [i ancheta]i în
Irak nu vorbesc despre Hayssam, ci la unison îl acuz` pe
Munaf.
Martorul Ibrahim arat` c`
dup` 5-6 zile de la sosirea în
Bagdad, Munaf ar fi spus c` ar
dori r`pirea ziari[tilor români.
Martorul Salam al Quasir
afirm` c` Ibrahim, la rândul

s`u, i-a cerut s`-l ajute în „r`pirea unor ziari[ti români care au
venit împreun` cu Munaf pentru ca astfel s`-[i rezolve problemele pe care le avea în România“.
Alt martor, Al Slemani
Abedal Jabbar Hadyi, înt`re[te
declara]iile de mai sus, afirmând c` acela[i Ibrahim i-a
spus c` dup` r`pirea ziari[tilor
Munaf „urma s` fie negociator
între statul român [i r`pitori,
iar dup` eliberarea acestora
Munaf ar fi avut un alt statut în
fa]a autorit`]ilor, care, drept
recompens`, i-ar fi permis s`-[i
redeschid` afacerea [i s` o dezvolte“.
Aceste declara]ii, chiar
luate în condi]ii discutabile, au
un punct comun. Nici unul dintre martori nu-l acuz` pe Omar
Hayssam, fiind de altfel exclus
ca omul de afaceri româno-sirian s` cunoasc` pe unul dintre ei.
În num`rul viitor vom
prezenta noi elemente-surpriz`
în dosarul Omar Hayssam. (va
urma)
GEORGE DORA
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top secret

Sorin Ovidiu Vântu,
în slujba serviciilor secrete
Cu modestia [i bunul-sim]
care îl caracterizeaz`, Sorin
Ovidiu Vântu a anun]at public
c` este de fapt patronul postului
de televiziune Realitatea înc`
din 2004. A anun]at acest lucru
exact cu o zi înainte de a expira
termenul acordat de Consiliul
Na]ional al Audiovizualului
postului de televiziune amintit
de a declara componen]a ac]ionariatului. Zvonurile lansate
pân` la declara]ia lui Vântu povesteau despre faptul c` patronul postului ar fi fost Liviu
Luca, pre[edintele sindicatelor
Petrom, iar Sorin Ovidiu Vântu
era un modest consilier. A fost o
minciun`, ceea ce ne permite s`
credem c` toate afacerile, inclusiv cele de pres`, unde Liviu
Luca apare în rol de primadon`,
sunt de fapt în proprietatea lui
Sorin Ovidiu Vântu.
Întrebat fiind de un redactor de la televiziunea Realitatea, vizibil stânjenit de rolul pe
care i-l încredin]ase megapatronul în 2004 înaintea alegerilor parlamentare [i preziden]iale, fostul tat` al FNI a dat de
în]eles c` este o simpl` coinciden]` [i dac` ar fi vrut nu ar mai
fi cercetat penal. Mai pe române[te spus, dac` ar fi [p`guit
sau dac` [i-ar fi pus mijloacele
media în slujba lui B`sescu, nu
l-ar mai fi durut capul.

„Dormi liniºtit,
FNI lucreazã
pentru tine“
Adic` maestrul combina]iilor este atât de puternic încât
dac` ar vrea l-ar avea la degetul
mic pe actualul pre[edinte al
României.
O fi, dac` o spune el, mai
ales c` merit` s` fie crezut.
Când îi jecm`nea pe cei
300.000 de depun`tori la FNI
lansase sloganul: „Dormi lini[tit, FNI lucreaz` pentru
tine“. {i i-a lucrat încât unii mai
plâng [i ast`zi dup` banii fura]i
de o ga[c` de escroci, patronat`
de reprezentantul capitalismului dâmbovi]ean Sorin Ovidiu
Vântu.
Presupunem c` atunci
când pre[edintele B`sescu vorbe[te despre grupurile de interese, Sorin Ovidiu Vântu [i
ga[ca sa reprezint` unul dintre
cele mai pertinente exemple.
A nu se uita c` al doilea
om din statul român, pre[edintele Senatului, domnul V`c`roiu, i-a fost salariat, fiind director la una dintre ]epele, pardon!, b`ncile sale.

Numai citind arhiva de
pres` care îl prive[te pe Sorin
Ovidiu Vântu te întrebi dac` nu
tr`im într-o societate schizofrenic`. Apare la televizor [i
scuip` pe opinia public` un om
pe care trei sferturi dintre cet`]enii ]`rii l-ar dori dac` nu
arestat, cel pu]in anchetat cu seriozitate, [i nu într-o atmosfer`
de vodevil prost, ca pân` în prezent.

Gelsor, serviciu secret
A trecut total neb`gat în
seam` raportul unui ofi]er superior de poli]ie publicat s`pt`mâna trecut` într-un s`pt`mânal din Bucure[ti, din care
rezulta c` investiga]iile sale în
ceea ce îl prive[te pe Sorin
Ovidiu Vântu au fost stânjenite
de responsabili din unele servicii secrete care l-ar fi protejat
pe respectivul om de afaceri.
Trecem peste faptul c` cei doi
colaboratori ai s`i din conducerea FNI, Ioana Maria Vlas [i
Popa, sunt condamna]i la 20,
respectiv 25 de ani de închisoare.
Revenim la jocurile lui
Vântu cu serviciile secrete. Trebuie recunoscut c` are o aplecare aproape patologic` spre
activit`]i de acest gen.
Înc` pe vremea când patrona societatea Gelsor, Sorin
Ovidiu Vântu, sau cei care se
aflau la începutul anilor ’90 în
spatele s`u, a angajat la majoritatea filialelor mai mul]i ofi]eri
de informa]ii. Profesorul Marius Oprea, în lucrarea sa
„Mo[tenitorii Securit`]ii“, afirma c`: „Dosarele Gelsor constituiau radiografii complete,
con]inând pân` [i date secrete
despre întreprinderile cu capital
de stat…“.
Gelsor alc`tuia fi[e, dup`
modelul Securit`]ii, tuturor liderilor informali, ca [i tuturor
managerilor [i membrilor din
consiliile de administra]ie ale
societ`]ilor importante cu capital de stat sau privat (cel pu]in
ale primelor 35 din top), cuprinzând inclusiv date compromi]`toare.

Obligaþii reciproce
Faptul c`, începând din
1993-1994, majoritatea afacerilor lui Vântu au fost gestionate de structuri secrete, posibil
chiar oficiale, nu mai este un
secret pentru nimeni. Greu de
explicat cum, de dup` 1996,
când puterea a fost luat` de
Emil Constantinescu, imperiul

Vântu nu numai c` nu a fost
distrus, ci s-a înst`rit, fiind perioada lans`rii megaescrocheriei FNI, fond la care au fost
angaja]i aproximativ 60 de ofi]eri de informa]ii. De[i angajat
în opera]iuni care puneau în
pericol siguran]a na]ional`,
Vântu a fost ocrotit de prim-adjunctul directorului SRI, Mircea Ghiordunescu.
În aceea[i perioad`, conform unor afirma]ii ale unui
fost colaborator, Sorin Ovidiu
Vântu ar fi angajat un mercenar
pentru a-l lichida pe Viorel Harnagea, directorul Serviciului de
Informa]ii Externe.
De ce este totu[i Vântu intangibil? Admi]ând c` în anumite momente serviciile de informa]ii, pe anumite segmente,
au avut nevoie pentru opera]iuni sub acoperire de una sau
mai multe dintre firmele lui
Vântu, în mod evident s-au
creat obliga]ii reciproce. În
urma uria[ului scandal generat
de pr`bu[irea FNI s-a renun]at
la colaborarea cu SOV, dar anumite segmente secrete, probabil
private, continu` s` lucreze [i
s`-l protejeze pe fostul lor colaborator.
DANIEL BqLAN
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Societãþile de asigurãri pot spãla
bani
Cine nu a auzit
despre Allianz
}iriac Asigurqri SA?
Fosta glorie
a tenisului românesc
a devenit unul
dintre cei mai
prosperi oameni
de afaceri din România
[i cu o altq societate
de asigurqri
ASIT – Ion }iriac
Insurance Co.
{tim cq Allianz
}iriac a apqrut
în 1994, fqrq ca ASIT
sq se regqseascq
printre membrii
fondatori.

Se vorbe[te mult despre
societ`]ile de asigur`ri din România, inclusiv despre faptul
c`, în anumite cazuri, prin institu]ii de acest gen s-ar fi sp`lat
sume de bani.
Re]eta aplicat` ar fi urm`toarea. Un cet`]ean nu are cum
s` justifice o sum` de bani. În
consecin]`, încheie o asigurare,
evenimentul pentru care este
asigurat se produce [i suma de
bani intr` legal în contul a[a-zisului asigurat. Re]eta este rudimentar`. Pe teren lucrurile sunt
mai sofisticate, combina]iile
mult mai complexe.
Indiferent de modul în
care se realizeaz` o opera]iune

3

de în`lbire a unor sume de bani,
nu este obligatoriu ca cei din
conducerea societ`]ilor de asigur`ri s` fie implica]i.
Pentru a nu r`mâne în domeniul teoriei, vom prezenta
un caz cel pu]in suspect care a
avut loc în mai 1995.

Jaf de 1 mai
La 1.05.1995, Poli]ia Sectorului 5 este sesizat` despre
comiterea unui jaf armat asupra

casei de schimb valutar SC
Class Exchange SRL, din Strada Victor Poloni. Din datele de
anchet` rezult` c` o casier` de
la casa de schimb a fost atacat`
de un b`rbat mascat, care, amenin]ând-o cu un cu]it, a obligat-o s` îi scoat` din casa de fier
suma de 24.125 de dolari [i
1.400 de m`rci germane, pe
care [i i-a însu[it. Explica]ia
privind modul în care agresorul
a disp`rut [i la eventualii com-

2

plici care îi asigurau protec]ia
este destul de confuz`, pentru a
nu fi suspect`. S` re]inem c`
jaful s-a produs în ziua de 1
mai, zi liber`, când Bucure[tiul
este destul de aglomerat.
La 31 mai 1995, Poli]ia
Sectorului 5 înainteaz` c`tre
societatea ASIT Bucure[ti
adresa cu num`rul 986527, prin
care face cunoscut jaful armat
de la SC Class Exchange SRL,
casa de schimb fiind asigurat`

la societatea de asigur`ri respectiv` (vezi facsimil 1).
Bineîn]eles c` autorul jafului, dac` a existat a[a ceva, a
r`mas pân` în ziua de ast`zi
necunoscut.

Despãgubire rapidã,
dar suspectã
În aceea[i zi (3.05.1995),
societatea de asigur`ri ASIT
prime[te din partea SC Class
Exchange SRL o adres` prin
care i se face cunoscut c` în
ziua de 1 mai 1995 a avut loc
un jaf armat [i solicit` prestarea
poli]ei de asigurare pentru suma furat`, dar [i dispunerea de
m`suri pentru efectuarea cercet`rilor pentru stabilirea [i desp`gubirea daunelor (vezi facsimil 2).
La 4.05.1995, prin referatul de plat` nr. 01/95/001/V al
ASIT – Ion }iriac Insurance
Co. se dispune achitarea în întregime a sumei reclamate de
patronul casei de schimb, cu

1

men]iunea de a se re]ine în contul societ`]ii suma de 813 dolari, reprezentând rata neachitat` de asigurat.
Aten]ie! O firm` care se
ocup` cu schimbul valutar [i
care ar fi fost jefuit` de suma de
24.125 de dolari SUA [i 1.400
de m`rci germane, sume care
reprezentau activitatea casei
într-o singur` zi (1 mai 1995),
era restant` la plata poli]elor de
asigurare (vezi facsimil 3).
În numai patru zile, 1-4
mai 1995, se raporteaz` un eveniment grav (jaf armat asupra
unei case valutare), se întocmesc documente care, din câte
[tim noi, dureaz` câteva s`pt`mâni [i se pl`te[te suma asigurat` c`tre prezumtivul p`gubit.
Nu facem specula]ii, dar
ne întreb`m câte cazuri similare se vor fi aflând în arhivele
poli]iei [i ale societ`]ilor de asigur`ri?
MIHAI VLAD
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Fãcãtura din 2005
Licita]ia prin care TAROM ar fi trebuit s` î[i asigure
flota aerian` pentru 2006 a fost
suspendat`.
Pentru adjudecarea contractului, doar Omniasig a depus oferta. Ardaf, Asirom [i
Astra, celelalte societ`]i care au
cump`rat caietul de sarcini, nu
s-au prezentat la licita]ie. {i
asta, pentru c`, potrivit condi]iilor din Caietul de sarcini,
Omniasig ar fi devenit compania câ[tig`toare pentru al cincilea an consecutiv.
Organizarea unei licita]ii
în vederea achizi]ion`rii unor
produse [i servicii are ca scop
principal ob]inerea unui cost
cât mai mic, cu atât mai mult
dac` organizatorul licita]iei este
o companie de stat. TAROM,
cea mai mare companie aviatic` din România, de]inut` de
stat, nu cunoa[te acest principiu
[i nu l-a folosit niciodat`. {i
anume acela de a pl`ti cât mai
pu]in pentru serviciile pe care
le ob]ine prin licita]iile anuale
de asigurare a flotei aeriene.
Dac` aceste costuri ar privi
doar compania TAROM [i buzunarul acesteia, probabil c` nimeni nu ar spune nimic. Când
aceste costuri umflate se reg`sesc în pre]urile pl`tite de popula]ie pentru serviciile prestate de TAROM, atunci managementul companiei ar trebui s`
în]eleag` c` nu pl`tesc din buzunarul propriu, ci din cel al
statului.

Simulacru de licitaþie
În ziua de miercuri 7 septembrie 2005 are loc o [edin]`
extraordinar` a Consiliului de
Administra]ie (CA) al TAROM, în cadrul c`reia se va lua
o hot`râre cu privire la licita]ia
pentru asigurarea flotei aeriene.
Procedura de licita]ie a fost suspendat` la 29 august, la cererea
Ministerului Transporturilor, ca
urmare a unor contesta]ii primite din partea a doi poten]iali
ofertan]i, respectiv Astra Asigur`ri [i ARDAF. De aceast`
dat` sforile trase de „omul de
paie“ al asigur`rilor nu a mai
reu[it s` împacheteze licita]ia,
direct, dub` bunul plac, [i a început cu trasul sforilor înc` din
august. Cristian Becerescu, directorul general al TAROM [i
totodat` pre[edintele CA, a
convocat o [edin]` extraordinar`, unde ac]ionarul companiei,
respectiv Ministerul Transporturilor, ar fi putut hot`rî ca urm`toarea licita]ie s` fie realizat`, prin intermediul unei firme
specializate, fie pe pia]a extern`, fie pe cea intern`. Este de
presupus, astfel, c` membrii
consiliului de administra]ie iau
în calcul modificarea unor prevederi din caietul de sarcini.

Acest lucru ar duce la anularea procedurii de licita]ie
suspendate [i reluarea întregului proces.
Întrucât contractul de asigurare al flotei expir` la 30 septembrie, iar avioanele ar trebui
s` r`mân` la sol dac` acesta nu
este reînnoit, consiliul de administra]ie a solicitat, în prima zi a
acestei s`pt`mâni, societ`]ii
OMNIASIG o prelungire a actualei poli]e pe o perioad` de
trei luni. Adic`, pân` la finele
acestui an.
Decizia prelungirii contractului va fi luat`, îns` nu de
OMNIASIG, ci de reasiguratorii s`i de pe pia]a extern`. De
regul`, contractele de asigurare
a flotelor aviatice se încheie pe
perioade de un an, iar pre]urile
sunt stabilite de pia]a interna]ional` a reasiguratorilor. {i
asta se întâmpl` pentru c` reasiguratorii sunt de fapt cei care
preiau riscurile asumate de c`tre companiile de asigur`ri. R`mâne de v`zut ce pre] va trebui
s` pl`teasc` TAROM pentru
extinderea solicitat`, întrucât
acesta nu va putea fi negociat.

Caiet de sarcini
cu dedicaþie
Începând din 2002, în caietul de sarcini publicat de TAROM se cere companiilor de
asigurare s` fac` dovad` unui
contract de reasigurare cu o
companie cotat` cu rating AA+.
Singurul reasigurator care
are aceast` not` este AIG. {i
singura companie care are contract cu AIG, prin societatea de
brokeraj Marsh, este OMNIASIG. Mai mult decât atât,
AIG nu poate încheia decât un
singur contract de reasigurare
pe domeniul acesta în România, ceea ce face imposibil`
prezentarea mai multor oferte
la licita]ie. {i asta pentru ca nici
un alt asigur`tor din România,
în afar` de OMNIASIG, nu are
baz` legal` de a lucra cu AIG [i
de a ob]ine oferta, conform caietului de sarcini. Întrebarea
care se pune este dac` TAROM
are nevoie de o astfel de clauz`? Companii mult mai importante, cum ar fi US Airways,
American Airlines, Lufthansa,
Delta Air Lines, Korean Airline, precum [i multe altele, au
contracte de reasigurare cu rating inferior celui impus, în
mod discriminatoriu de c`tre
TAROM. Logica solicit`rii
unui reasigurator cu un rating
A, A+ sau AA este crearea unui
climat de concuren]` real`. Sintagm` necunoscut` de TAROM. Devine astfel de necontestat faptul c`, de la bun început, se cunoa[te câ[tig`torul licita]iei în cauz`, [i anume
OMNIASIG.

Teatru ieftin
Cu numai zece minute
înainte de deschiderea singurei
oferte depuse, un reprezentant
al Ministerului Transporturilor,
forul tutelar al TAROM, a suspendat procedura. Potrivit declara]iei Direc]iei de Marketing
a Bursei de M`rfuri, „suspendarea procedurii a survenit ca
urmare a primirii din partea Ministerului Transporturilor a
unui punct de vedere fa]` de o
contesta]ie formulat` de c`tre
unul dintre poten]ialii participan]i. Punctul de vedere astfel
formulat urmeaz` s` fie analizat de c`tre conducerea TAROM, iar decizia comunicat`
tuturor poten]ialilor ofertan]i.
Din informa]iile pe care le de]inem, unul dintre poten]ialii
ofertan]i, Astra a înaintat contesta]ii Ministerului Transporturilor. Motivele depuse sunt
condi]iile restrictive impuse de
TAROM în caietul de sarcini,
condi]ii care favorizau o singur` companie din pia]`, [i anume
Omniasig. „Am luat decizia de
a nu participa la licita]ie întrucât am considerat c` este pierdere de timp [i de bani. Este ca
[i cum ai alerga într-o curs` al
c`rei câ[tig`tor îl cuno[ti deja.
Procedura de licita]ie noi am
contestat-o înc` de acum doi
ani. Daniel Buc`taru, director
al Departamentului de Reasigur`ri din cadrul Astra, [i fost
adjunct al „omului de paie“
Constantin Toma (foto) a declarat atunci: „Condi]iile minime
obligatorii exclusiv de reasigurare impuse de TAROM, care
includ atât ratingul liderului,

cât [i al restului subscriitorilor,
precum [i scrisorile în original
ce trebuie semnate de broker [i
lider, nu au absolut nimic în comun cu întregul pachet de condi]ii de asigurare-reasigurare [i
în special cu pre]ul contractului, excluzând automat orice alt
participant“. Men]ion`m c`
Daniel Buc`taru a fost mul]i ani
adjunctul „omului de paie“.
Acesta a fost dat afar` în momentul în care s-a opus cu vehemen]` felului în care Toma
aranja licita]iile ce erau câ[tigate de Omniasig. Dup` câteva
interven]ii de intrare în legalitate a fost dat afar` f`r` remu[-

c`ri, cu toate c` era considerat
în Omniasig un specialist de
valoare.

Cum se procedeazã
corect
Tot Daniel Buc`taru ne-a
declarat c`, de obicei, când o
companie aerian` dore[te s` î[i
asigure flota solicit` brokerilor
de avia]ie un pre] conceptual.
Acest lucru permite ob]inerea
celui mai bun pre]. Marile companii de brokeraj garanteaz`, o
dat` cu oferirea pre]ului conceptual, plasarea riscului pe
pia]a interna]ional` de profil cu
subscriitori tradi]ionali dac`

primesc ordinul ferm din partea
asiguratului. Procedura în sine
permite ca un num`r maxim de
ofertan]i s` participe la licita]ie,
garantandu-se astfel cea mai
strâns` competi]ie. În cazul
a[a-zisei licita]ii pentru ob]inerea contractului TAROM,
aceasta este conceput` în a[a
fel încât s` descalifice absolut
pe oricine, cu excep]ia companiei Omniasig.
De ce nu procedeaz` TAROM la fel ca marile companii
aeriene? Simplu, pentru c` banii de la TAROM trebuie s`
ajung` la asocia]ii Omniasig.
(F.B.)
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Romtelecom te face om
De la o lun` la alta suntem
nevoi]i s` scoatem tot mai mul]i
bani din buzunar pentru a achita factura la telefon.
Suntem ]ara cu cele mai
piperate pre]uri pe impulsul telefonic. În statele dezvoltate
plata telefonului reprezint` mai
mult un gest simbolic.
La prima vedere totul pare
normal.
Cum procedezi atunci
când prime[ti factura de la
Romtelecom, care te în[tiin]eaz` c` ai vorbit în cutare ]ar`, în
cutare ora[ [i f`r` discu]ii e[ti
dator o sum` astronomic`?
Cui te plângi? Cine te ia în
seam`? Cine î]i face dreptate?
Poate Oficiul pentru Protec]ia
Consumatorului. Nu are mijloace. Nu poate decât s` constate c` suma pretins` de Romtelecom este prea mare [i
punct. Poate nici atât.

8 milioane
pentru nimic
Mai marii Romtelecom î]i
r`spund sec. Depune]i o plângere [i v` vom r`spunde în 30
de zile. Dac` î[i aduc aminte î]i
r`spund. Cele semnalate de
dumneavoastr` nu se confirm`.
Urmeaz` s` achita]i factura.
Altfel vi se taie telefonul.
Tufescu Aurora Liliana
din Bucure[ti, Str. Octav Coc`r`scu nr. 62, sector 1, tel.:
222.03.02, este un client fidel al
Romtelecom. Î[i achit` la timp
facturile. Într-un cuvânt, se

comport` ca un om civilizat. În
decembrie 2005, Tufescu Aurora a primit o factur` de la
Romtelecom pentru plata sumei de 2.000.000 de lei vechi.
Dup` aceast` factur` a primit un plic prin care era în[tiin]at` c` trebuie s` mai pl`teasc`
6.000.000 de lei vechi pentru
convorbiri interna]ionale pe care, evident, abonata postului telefonic nu le efectuase.
Dac` pân` în decembrie
2005 în mod constant abonata
pl`tea pân` în 200.000 de lei
vechi pentru serviciile Romtelecom, în ianuarie a fost obligat` la plata sumei de
8.000.000 de lei vechi, motivându-i-se c` a efectuat mai
multe convorbiri telefonice cu
Italia, Anglia, Estonia, Austria.
Abonatei nu-i venea s`
cread` cum a reu[it performan]a aceasta de a-[i face cuno[tin]e în atâtea ]`ri [i s` le [i apeleze din România, când pân`
atunci nu vorbise nici cu Ghimpa]ii de Giurgiu.

Povestea se repetã
În ianuarie 2006 Tufescu
Aurora este obligat` la plata
sumei de 8.000.000 de lei vechi
pentru convorbiri telefonice interna]ionale, pe care aceasta de
fapt nu le-a efectuat.
I se comunic` totodat` c`
i-au fost restric]ionate convorbirile telefonice interna]ionale.
La 9 februarie, Tufescu
Aurora a primit factura pentru

ianuarie, apoi o scrisoare cu
care a fost aten]ionat` c`, la
11.01.2006, dup` restric]ionare,
a avut o convorbire cu Marea
Britanie de dou` ore [i jum`tate.
Adic` i se restric]ioneaz`
convorbirile interna]ionale, dar
în acela[i timp vorbe[te dou`
ore [i jum`tate cu Anglia. Noi
nu prea în]elegem cum vine
asta, poate ne l`muresc cei de la
Romtelecom.
Dar s` auzi]i una mai tare!

Statului nu-i pasã
Cic` o societate comercial`, SC Serv Master 96 SRL, cu
sediul în Bucure[ti, Calea Grivi]ei nr. 51 (cam în aceea[i zon`
cu abonata care a vorbit dou`
ore [i jum`tate cu Anglia dup`
restric]ionarea convorbirilor interna]ionale – sic!), ar datora
Romtelecom, cât crede]i, pentru dou` luni? Nici mai mult
nici mai pu]in de 6 miliarde de
lei vechi. Da, da, a]i auzit bine:
6 miliarde de lei vechi.
Având în vedere c` societatea respectiv` are personal redus, dup` un calcul estimativ,
dac` ar fi vorbit 24 din 24 de
ore la telefon to]i angaja]ii poate ar fi ajuns la un consum de
impulsuri în valoare de 1 miliard de lei vechi – dar pân` la 6
miliarde de lei vechi e cale
lung`.
Normal, oamenii au ac]ionat în judecat` Romtelecom în
dosarul num`rul 26615/3/2004

la Tribunalul Bucure[ti, Sec]ia
a V-a Comercial`.
V` vine s` crede]i c` în
România nu exist` nici un
expert judiciar la care s`
apelezi pentru o expertiz` de
specialitate cu care s` te
aperi dac` e[ti înghesuit cu
vreo sum` din aceasta sufocant`, pretins` în mod abu-

ziv de func]ionarii Romtelecom? Ce ar trebui s` fac` cet`]eanul de rând într-o astfel
de situa]ie?
Unii spun, p`i s`-i dai în
judecat`!
Bine, bine, dar acolo trebuie s` vii cu probe. S` dovede[ti c` vina le apar]ine. Dar
cum? Cu ce probe? Speciali[ti

(exper]i judiciari în aceast` specialitate) nu avem. Statul nu ne
ofer` nici o protec]ie în acest
sens.
Vor s` te pun` la plat` pân` st` vântul, o fac pur [i simplu, pentru c` nimeni nu-i deranjeaz`.
Ca la noi la nimeni!
IOAN CRE}U
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Sever Mureºan, „executat“ pentru cã
n-a contribuit la puºculiþa PDSR

Suntem convin[i c` în cele
din urm` lui Sever Mure[an
justi]ia îi va face dreptate. Terfelit în fel [i chip de gruparea
Fredy Robinson – Ilie Mania –
Ion Sima (fost pre[edinte la
Banca Dacia Felix), Sever Mure[an dore[te s` revin` în mediul de afaceri românesc.
Scandalul Dacia Felix, sau
mai bine zis scandalul Sever
Mure[an, a început s` mocneasc` în 1995, când Sever
Mure[an, constatând c` pur [i
simplu i s-au furat banii (era
principalul ac]ionar) începe s`
se agite, încercând s`-l opreasc` pe Ion Ilie Mania s` semneze acte în numele b`ncii. Prea
târziu. Sima îl denun]` (se spune influen]at de Mania) pe Sever Mure[an [i acesta este arestat în Ungaria [i extr`dat în Elve]ia, unde i se cere, de c`tre un
grup de magistra]i corup]i, o
sum` exorbitant` pentru a fi eliberat pe cau]iune. Normal, Sever Mure[an, care nu avea suma de bani respectiv`, apeleaz`
la oamenii de afaceri care îi
erau datori. Ghinionul lui, se
orienteaz` la a[a-zisul reprezentant al capitalismului românesc Dinu Costache Patriciu, la

timpul respectiv investitor în
domeniul imobiliar.
De ce Dinu Patriciu? Pentru c` distinsul om de afaceri
era dator la Banca Dacia Felix
cu o sum` pe care de altfel nu a
restituit-o nici în ziua de ast`zi.

Care mai de care
Cum îi [ade bine unui om
de afaceri de un anumit gen,
Dinu Patriciu refuz` s` împrumute banii (mare om, mare caracter), iar Sever Mure[an r`mâne în închisoare în Elve]ia,
pân` când i se constat` nevinov`]ia sub aspect penal.
În 1996 îns` în România
se produce un eveniment care
ar fi putut fi remarcabil. Are
loc, în urma alegerilor, alternan]a la putere. Ion Iliescu [i
PDSR-ul (vechiul nume al
PSD-ului) pierd alegerile. Logic, a[tept`rile opiniei publice
se îndreptau spre o rapid` îmbun`t`]ire nu numai a condi]iilor de via]`, ci [i a imaginii
României în Occident [i în
SUA.
În perioada respectiv`, Sever Mure[an reprezenta o carte
care ar fi meritat jucat` de guvernan]i. Rela]iile sale cu fa-

milia pre[edintelui Bush senior
erau notabile (l-a invitat la un
turneu de tenis în România), pe
cale de consecin]` putea fi folosit pe linia unor contacte oficioase cu diferite institu]ii americane.
În SUA câ[tigaser` îns`
democra]ii, iar regimul Constantinescu, demn pân` la genunchiul broa[tei, s-a sim]it dator s` lichideze un prieten al
Partidului Republican. În momentul când C`t`lin Harnagea

conduce Serviciul de Informa]ii
Externe nu po]i s` te a[tep]i la
cine [tie ce combina]ii subtile.

Prostie
guvernamentalã
Apare [i o carte ciudat`,
„NATO [i desovietizarea României“, care, sub pretextul
unor mesaje antikaghebiste,
traseaz`, am putea spune, anumite direc]ii pentru institu]iile
speciale. Autorul, consilier în
Guvernul Ciorbea, scrie la pa-

gina 91 urm`toarele: „Scoaterea sumei de 160 de milioane
de dolari (?!) din circuitul economiei române[ti, trecerea lor
peste grani]` înf`[urate în izmenele din valiza mai mult sau
mai pu]in diplomatic` a pre[edintelui Bush – conform delega]iilor presei – dau o serioas`
lovitur` încerc`rii de a se repune pe picioare a economiei na]ionale în suferin]` cronic` de
pe urma decapitaliz`rii. Conform acelora[i delega]ii, vechea
putere n-ar fi total str`in` de
aceste manipula]ii ilegale (?!);
se pare c` vârfurile regimului
Iliescu nu s-ar fi în]eles la pre]
cu George Bush privind onorariile cuvenite pentru presta]ia acestuia în favoarea regimului“.
Repet`m, textul de mai sus
nu este scris de un jurnalist în
pan` de inspira]ie, ci de un consilier al Guvernului Ciorbea,
într-o perioad` în care România, din cauza nesfâr[itelor mineriade, a crahurilor bancare
avea o carte de vizit` nefavorabil` în lumea civilizat`.
Nu avem probe, dar din
surse nu putem exclude posibilitatea ca Sever Mure[an s` fi

fost h`ituit mai curând din cauza rela]iilor sale în sferele politicii interna]ionale, decât pentru
afacerea Dacia Felix.

Iarãºi SOV
Cazul Sever Mure[an nici
nu ar fi existat, de altfel, dac`
omul de afaceri ar fi cedat presiunilor teribilului Sorin Ovidiu
Vântu, care i-a cerut, înaintea
alegerilor din 1996, suma de 5
milioane de dolari pentru pu[culi]a PDSR-ului.
Pe vremea aceea, Sorin
Ovidiu Vântu nu se ducea nici
la toalet` f`r` s`-i cear` aprobarea lui Hrebenciuc [i a lui
Iacubov, în consecin]` refuzul
lui Sever Mure[an de a da
[pag` l-a costat enorm. P`mp`l`ii care au gravitat ulterior
în jurul pre[edintelui Constantinescu au preluat bucuro[i
liniile directoare ale regimului
Iliescu, sau, mai bine zis, ale
lui Viorel Hrebenciuc, astfel
încât, între 1996-2000, am
fost condu[i de aceea[i ga[c`
care a luat puterea în 1992,
dup` r`sturnarea prin for]` a
Guvernului Roman (septembrie 1991). (va urma)
GEORGE DORA
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SERVICIUL ROMÂN DE INFORMA}II

RAPORT
privind activitatea desfq[uratq de Serviciul Român de Informa]ii în anul 2004
CAPITOLUL I
REPERE GENERALE
PENTRU ANUL 2004
Pentru a putea furniza un
r`spuns eficient la provoc`rile
asociate evolu]iilor de securitate în plan interna]ional [i persisten]ei unor factori de risc de
ordin intern, Serviciul Român
de Informa]ii a avut în vedere
adaptarea permanent` a activit`]ii sale – [i, implicit, distribu]ia adecvat` a resurselor disponibile – la modific`rile survenite în domeniile sale de competen]`.
Principalele vulnerabilit`]i
[i riscuri de securitate în perioada de referin]` – care au reprezentat, de altfel, [i repere pentru
orientarea activit`]ilor specializate ale Serviciului – au fost
generate de:
• în plan extern
– consacrarea fenomenului terorist ca principal` amenin]are global` de securitate [i,
subsecvent, cre[terea implic`rii
statului român în campania interna]ional` împotriva acestui
flagel;
– existen]a, în regiunea
M`rii Negre, a unor „conflicte
înghe]ate“ cu implica]ii directe
asupra stabilit`]ii acestui spa]iu;
– dificult`]ile în relansarea
rela]iilor cu unele state vecine;
– criminalitatea organizat`
transfrontalier` [i alte amenin]`ri asimetrice;
• în plan intern
– manifest`rile asociate fenomenului corup]iei;
– persisten]a practicilor
abuzive [i ilegale în administra]ie [i justi]ie;
– perpetuarea situa]iilor de
eludare a obliga]iilor fiscale [i
de evaziune fiscal` de amploare;
– deficien]ele în derularea
proiectelor investi]ionale de anvergur`, unele cu finan]are extern`;
– dificult`]ile în îndeplinirea angajamentelor asumate de
]ara noastr` în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea European`;
– disfunc]iile severe în activitatea din sectoare cu impact
major în planul calit`]ii vie]ii
(s`n`tate, protec]ie social`, asigurarea utilit`]ilor publice [.a.);
– apari]ia/perpetuarea unor
st`ri de insecuritate industrial`
[i ecologic`.
Pornind de la aceste repere, Serviciul Român de Informa]ii [i-a concentrat aten]ia
asupra consolid`rii poten]ialului s`u ac]ional, prin ini]iative
organizatorice în plan institu]ional, în paralel cu dezvoltarea

cooper`rii cu institu]iile statului
cu responsabilit`]i în domeniul
securit`]ii, respectiv cu partenerii externi. Astfel, Serviciul a
fost în m`sur` s`-[i îndeplineasc` la parametri adecva]i
sarcinile ce i-au revenit în sus]inerea eforturilor organismelor
de autoritate ale statului român
în procesul de modernizare [i
dezvoltare socio-economic`,
respectiv în atingerea obiectivelor de politic` extern` ale statului român, rezultatele pozitive ob]inute fiind confirmate
prin aprecierile formulate de
beneficiarii inform`rii [i partenerii externi.

CAPITOLUL II
PARAMETRI AI
ACTIVITQ}II
DESFQ{URATE
1. Managementul resurselor
informa]ionale
 Activitatea desf`[urat`
de structurile specializate în domeniul managementului resurselor informa]ionale s-a materializat în:
– stabilirea priorit`]ilor de
etap` în activitatea informativoperativ`, în baza monitoriz`rii
[i evalu`rii dinamicii riscurilor
[i amenin]`rilor la adresa securit`]ii na]ionale a României;
– utilizarea instrumentelor
de reglementare a activit`]ii informativ-operative în conformitate cu standardele aplicate
în comunitatea de informa]ii
euro-atlantic`, potrivit noilor
realit`]i ale mediului de securitate;
– continuarea procesului
de înnoire [i completare a instrumentelor de planificare [i
orientare a activit`]ii informativ-operative;
– optimizarea fluxurilor informa]ionale interne [i racordarea permanent` a inform`rii la
nevoia de a [ti a factorilor de
decizie abilita]i, în vederea cre[terii contribu]iei SRI la protejarea [i promovarea intereselor
na]ionale [i de securitate.
S-a urm`rit, simultan,
cre[terea consisten]ei documentelor de informare [i, totodat`, perfec]ionarea mecanismelor de comunicare cu beneficiarii, în vederea transmiterii cu
operativitate a nevoilor de informa]ii, respectiv a reac]iilor
la inform`rile SRI;
– flexibilizarea mecanismelor de cooperare intra- [i interinstitu]ional`, ca elementcheie pentru furnizarea unei
reac]ii oportune la solicit`rile
impuse de apari]ia unor riscuri
cu dinamic` rapid`.

Din aceast` perspectiv`,
modelele organizatorice utilizate în gestionarea, la nivelul
Serviciului, a unor situa]ii de
criz` au fost testate în condi]ii
reale, ceea ce a permis confirmarea validit`]ii lor conceptuale [i extragerea unor elemente
utile în proiectarea viitorului
sistem na]ional de gestionare a
crizelor.
 Comparativ cu 2003,
consolidarea rolului componen]ei analitice în activit`]ile
informativ-operative [i optimizarea actului de management în
toate celelalte activit`]i generatoare de resurse informa]ionale
au asigurat perfec]ionarea dispozitivelor informative ale Serviciului, valorificarea adecvat`
a informa]iilor ob]inute [i racordarea ac]iunilor institu]iei la
necesit`]ile impuse de evolu]ia
riscurilor [i amenin]`rilor la
adresa securit`]ii.
 Propor]ia informa]iilor
ob]inute în anul 2004, pe tipuri
de resurse informa]ionale exploatate, a fost urm`toarea:
– surse secrete umane –
circa 53%;
– surse tehnice secrete –
aproximativ 23%;
– exploatarea specializat`
a surselor deschise [i produc]ia
analitic` de informa]ii – circa
24%.
 Reparti]ia acestora pe
domenii de realizare a securit`]ii na]ionale a fost urm`toarea:
• Vulnerabilit`]i [i riscuri
pe dimensiunea intern` a securit`]ii na]ionale – peste 56%
(fa]` de 53%, în 2003), din care:
– ap`rarea valorilor constitu]ionale – 38%;

– securitate economic` –
39%;
– riscuri în plan social –
23%.
Anul 2004 a marcat o cre[tere consistent` a ponderii informa]iilor referitoare la riscuri
[i amenin]`ri la adresa valorilor
constitu]ionale, pe fondul intensific`rii demersurilor Serviciului destinate sus]inerii ac]iunilor de combatere a fenomenului corup]iei;
• Riscuri [i amenin]`ri la
adresa spa]iului euro-atlantic.
Protejarea [i promovarea intereselor de securitate ale României – 44% (fa]` de 47%, în
2003), din care:
– contraspionaj, sus]inerea
intereselor de politic` extern` –
45%;
– identificarea [i evaluarea
amenin]`rilor teroriste – circa
28%;
– evaluarea [i gestionarea
altor amenin]`ri transfrontaliere
– 27%.
2. Gestionarea principalelor
riscuri [i amenin]`ri la adresa securit`]ii na]ionale
2.1. Contraspionajul. Protejarea [i promovarea intereselor de politic` extern` ale României.
Date fiind responsabilit`]ile României în asigurarea securit`]ii spa]iului euro-atlantic,
ca stat membru al NATO [i
viitor membru al Uniunii Europene, Serviciul Român de Informa]ii a acordat o aten]ie sporit`, în raport cu anii preceden]i,
evolu]iilor cu poten]ial de risc
pentru comunitatea euro-atlantic` [i, din aceast` perspectiv`, provoc`rilor de securitate
asociate persisten]ei unor surse

de instabilitate în plan regional,
respectiv dificult`]ilor inerente
proceselor de democratizare
demarate în state din zone de
interes strategic pentru ]ara
noastr`.
 SRI a avut ca prioritate
monitorizarea [i contracararea
ac]iunilor serviciilor secrete [i
entit`]ilor asociate acestora
provenind din:
– state ce nu agreeaz` extinderea NATO [i UE;
– state sau grupuri interesate în valorificarea în detrimentul României, a oportunit`]ilor ap`rute în procesul de integrare euro-atlantic`;
– state care – pe fondul
particip`rii ]`rii noastre la campania antiterorist` interna]ional` – tind s` asocieze România
actorilor interna]ionali percepu]i, în mod tradi]ional, drept
inamici.
Datele [i informa]iile ob]inute de Serviciu eviden]iaz` c`
preocup`rile entit`]ilor str`ine
au vizat:
• crearea [i exploatarea
unor posibilit`]i de informare
privind evolu]iile interne, respectiv identificarea obiectivelor
[i ac]iunilor de politic` extern`
ale României (cu prec`dere cele asociate procesului de integrare în structurile europene [i
calit`]ii de membru al NATO),
precum [i de promovare a propriilor interese.
Au prezentat interes pentru serviciile secrete ostile [i
entit`]ile asimilate acestora:
• în plan politico-diplomatic:
– raporturile ]`rii noastre
cu NATO [i UE, respectiv cu
membrii relevan]i ai celor dou`
organiza]ii;

– raporturile României cu
statele vecine;
– evolu]iile politice [i sociale interne;
• în plan militar-strategic
– formele/ac]iunile de cooperare în cadrul NATO, procesul de adaptare la standardele
Alian]ei, gradul de interoperabilitate [i colabor`rile bilaterale cu parteneri occidentali;
– perspectivele de amplasare a unor baze NATO (sau
americane) în România;
– vulnerabilit`]i militare [i
de securitate exploatabile pentru obstruc]ionarea eforturilor
na]ionale de consolidare a rolului [i contribu]iei României în
cadrul Alian]ei;
• în plan economic:
– stadiul actual [i politicile
sectoriale de dezvoltare economic`, îndeosebi cele în domenii
cu relevan]` în procesul de integrare european`;
– oportunit`]ile de privatizare din România, în vederea
sus]inerii obiectivelor unor firme cona]ionale de asigurare a
unor pozi]ii avantajoase în diverse sectoare economice considerate de interes nu doar în raport cu ]ara noastr`, ci [i cu alte
state central [i est-europene;
• derularea de campanii
propagandistice ori de influen]`
defavorabile intereselor na]ionale ale României.
Prin ac]iuni de aceast` natur` s-a urm`rit:
– generarea/stimularea atitudinilor eurosceptice în rândul
popula]iei, prin invocarea ca argumente a costurilor sociale
asociate ader`rii la UE ori a
unor dificult`]i obiective întâmpinate în acest proces;
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– discreditarea României
ca viitor membru al Uniunii,
respectiv ca factor de stabilitate
[i furnizor de securitate în regiune, inclusiv prin mediatizarea,
în plan interna]ional, a unor disfunc]ii ap`rute în procesul de
implementare a standardelor de
performan]` comunitare/euroatlantice;
– accentuarea sentimentului de insecuritate fa]` de pericolul terorist, în contextul particip`rii României la campania
interna]ional` împotriva acestui
flagel [i a perspectivei de amplasare a unor baze NATO/
SUA în ]ara noastr`.
 De asemenea, pe fondul
unei prezen]e mai consistente a
României în politica regional`
ori în eforturile interna]ionale
de gestionare a unor riscuri de
securitate cu impact major, Serviciul Român de Informa]ii a
participat activ – inclusiv în cadrul unor formule interinstitu]ionale – la sus]inerea ac]iunilor
de politic` extern` ale statului
român [i promovarea intereselor na]ionale în cadrul unor organisme cu responsabilit`]i în
domeniul securit`]ii [i stabilit`]ii regionale [i interna]ionale.
Potrivit competen]elor,
contribu]ia SRI s-a materializat
în fundamentarea – prin documente de informare ori participarea la grupurile interministeriale specializate – unor pozi]ii
[i ac]iuni ale României în raporturile bi [i multilaterale cu
state din regiune, gestionarea
unor evolu]ii cu impact asupra
procesului de integrare european` [i euro-atlantic`, respectiv a unor ini]iative române[ti
în cadrul organiza]iilor la care
]ara noastr` este parte.
Specificul activit`]ii de
contraspionaj a impus, cu prec`dere, desf`[urarea de ac]iuni
preventive destinate protej`rii
intereselor de securitate na]ional` (348 de situa]ii), precum [i
m`suri complexe de contracarare.
2.2. Protec]ia împotriva riscurilor de natur` terorist`.
Activitatea desf`[urat` de
Serviciul Român de Informa]ii,
în calitate de autoritate na]ional` în materie [i de coordonator
tehnic al Sistemului Na]ional
de Prevenire [i Combatere a
Terorismului, a avut în vedere,
concomitent, prevenirea [i contracararea riscurilor de ini]iere a
unor atacuri teroriste pe teritoriul na]ional [i, respectiv, sus]inerea – potrivit competen]elor
– ac]iunilor statului român în
îndeplinirea obliga]iilor [i angajamentelor sale interna]ionale, inclusiv în cadrul campaniei
antiteroriste.
 Analiza evolu]iilor înregistrate în anul 2004 eviden]iaz` c` riscurile de natur` terorist` pe teritoriul na]ional s-au
men]inut la un nivel relativ sc`zut [i nu au o determinare autohton`, fiind asociate diverselor manifest`ri ale fenomenului

terorist în plan interna]ional.
Datele [i informa]iile disponibile au eviden]iat c` interesele române[ti [i obiectivele
str`ine din ]ara noastr` nu au
constituit ]inte pentru grup`rile
teroriste interna]ionale. Cu toate acestea, noul statut al României de membru al NATO, parteneriatul strategic cu SUA [i
participarea la campania antiterorist` interna]ional`, inclusiv
cu trupe în Irak [i Afganistan,
au indus riscuri poten]iale care
au fost monitorizate permanent.
Grup`rile de aceast` factur`, interesate în generarea de
noi bre[e în coali]ia interna]ional` antiterorist`, vizeaz`, ca
]inte predilecte, statele considerate „verigile cele mai slabe“
(în care motiva]ia particip`rii în
Irak/în alte zone de conflict este
conjunctural` ori s-a transformat în subiect de dezbatere politico-mediatic` sau beneficiaz`
de o insuficien]` sus]inere popular`, precum [i de opozi]ia
unor segmente de popula]ie extrem de active din punct de vedere politico-social).
 Pe acest fond, activit`]ile informativ-operative au
urm`rit identificarea, prevenirea [i contracararea vulnerabilit`]ilor [i riscurilor derivate din:
– activit`]ile desf`[urate în
]ara noastr` de c`tre membri
sau simpatizan]i reziden]i în
România ai unor grup`ri cu
preocup`ri sau antecedente teroriste, respectiv a unor comunit`]i de cet`]eni proveni]i din
state/zone marcate de evolu]ii
conflictuale;
– prezen]a temporar` pe
teritoriul na]ional a unor persoane suspecte de apartenen]`
la grup`ri teroriste, originare
din zone predilecte de manifestare a acestui fenomen;
– activit`]i care favorizeaz`/alimenteaz` terorismul, asociate îndeosebi criminalit`]ii
organizate transfrontaliere;
– valorizarea, de c`tre unele organiza]ii cu preocup`ri teroriste, a unor obiective str`ine
din ]ara noastr` (misiuni diplomatice, reprezentan]e economice ori culturale, capabilit`]i
militare [.a.) drept poten]iale
]inte;
– m`surile insuficiente de
paz` [i protec]ie la unele obiective economico-sociale ce ar putea fi vizate de ac]iuni teroriste.
De asemenea, se men]in
disfunc]ii în asigurarea controlului asupra eviden]ei, utiliz`rii,
manipul`rii [i, implicit, disemin`rii unor substan]e, materiale [i dispozitive utilizabile în
organizarea [i înf`ptuirea de
acte teroriste.
 În anul 2004 a fost continuat procesul de opera]ionalizare a Strategiei Na]ionale de
Prevenire [i Combatere a Terorismului [i Protocolului General de organizare [i func]ionare
a Sistemului Na]ional de Prevenire [i Combatere a Terorismului (SNPCT), fiind asigurate

condi]iile necesare pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor
[i responsabilit`]ilor Serviciului [i celorlalte institu]ii [i organisme cu atribu]ii în domeniu.
Din aceast` perspectiv`,
ac]iunile Serviciului au urm`rit
cu prioritate:
• îndeplinirea obliga]iilor
ce revin SRI în cadrul subcapitolului referitor la combaterea
terorismului din Capitolul 24 –
Justi]ie [i Afaceri Interne de negociere a ader`rii României la
Uniunea European`;
• aplicarea prevederilor
cadrului normativ cu relevan]`
în domeniu [i perfec]ionarea
acestuia prin adoptarea Legii
535/2004 privind prevenirea [i
combaterea terorismului;
• completarea cadrului organizatoric cu relevan]` pentru
activitatea de prevenire [i combatere a terorismului, prin:
– încheierea de noi Protocoale [i Planuri de cooperare
interministeriale (bi sau multilaterale) cu caracter general sau
specific;
– opera]ionalizarea, în cadrul Serviciului, a Centrului de
Coordonare Operativ` Antiterorist`, structur` organizatoric`
destinat` s` asigure continuitatea [i coeren]a func]ion`rii
SNPCT.
Centrul de Coordonare
Operativ` Antiterorist` (CCOA)
a contribuit la dinamizarea activit`]ii de cooperare interinstitu]ional`, prin fluidizarea [i cre[terea operativit`]ii schimbului
de informa]ii, în principal cu institu]iile care au desemna]i reprezentan]i permanen]i în Centru (Ministerul Administra]iei [i
Internelor, Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale, Serviciul de Informa]ii Externe [i Serviciul de
Protec]ie [i Paz`).
Schimbul de informa]ii a
asigurat atât transmiterea între
institu]iile componente ale
SNPCT a unor inform`ri/evalu`ri generale sau punctuale ale
situa]iei operative pe profil antiterorist, solicit`ri de completare/verificare a unor informa]ii
ori dispunerea de m`suri în situa]ii generatoare de risc, cât [i
sus]inerea fluxului informa]ional necesar desf`[ur`rii în condi]ii de securitate a unor evenimente oficiale, cu participare
interna]ional`, organizate în ]ara noastr`, în anul 2004;
– instituirea – din aprilie
2004, prin Hot`râre a CSAT – a
sistemului na]ional de alert` terorist`.
Acest mecanism prevede
stabilirea, pe baza unor indicatori prestabili]i, a unor nivele de
alert` terorist` (definite prin
„sistemul culorilor“), cu eviden]ierea m`surilor graduale ce
se impun pentru fiecare situa]ie
în parte;
• sus]inerea particip`rii României la activit`]ile de cooperare interna]ional` în materie.
Este de men]ionat, în acest
context, faptul c` România a

semnat 12 [i a ratificat 11 conven]ii interna]ionale în domeniul prevenirii [i combaterii terorismului, în baza acestora
fiind încheiate o serie de Acorduri bilaterale de cooperare în
materie.
Activitatea de cooperare
interna]ional` pe profil antiterorist a cunoscut o evolu]ie
constant ascendent` din punct
de vedere calitativ [i cantitativ,
materializându-se în schimburi
de informa]ii cu grad ridicat de
sensibilitate [i în cre[terea num`rului opera]iunilor complexe derulate în cooperare cu
parteneri externi, în principal
din spa]iul euro-atlantic.
 În scopul prevenirii [i
contracar`rii riscurilor [i amenin]`rilor de natur` terorist` la
adresa securit`]ii na]ionale SRI
a întreprins m`suri pentru:
• descurajarea, inclusiv
prin ac]iuni ofensive, a unor activit`]i asociate terorismului.
În anul 2004, au fost ini]iate 713 m`suri de prevenire [i
descurajare, inclusiv în cooperare extern`, constând în:
– întreruperea dreptului de
[edere [i includerea pe lista de
persoane indezirabile pentru
România, nepermiterea intr`rii
în ]ar` etc. (în 54 de cazuri, fa]`
de 51 în anul precedent);
– activit`]ile destinate influen]`rii/determin`rii unor
persoane s` renun]e la activit`]ile din care puteau rezulta
amenin]`ri la adresa siguran]ei
na]ionale (84 de ac]iuni);
• protec]ia antiterorist` a
misiunilor diplomatice, reprezentan]elor oficiale str`ine [i a
altor obiective date în competen]`.
Sarcinile ce au revenit Serviciului au fost îndeplinite în
mod adecvat, nefiind înregistrate evenimente de natur` s`

pun` în pericol siguran]a sediilor, a diploma]ilor [i persoanelor oficiale, str`ine sau române,
pe durata prezen]ei, sosirii ori
plec`rii acestora de la obiectivele protejate.
Au fost controlate, din
punct de vedere antiterorist,
20.909 persoane (de aproximativ 4 ori mai multe, comparativ
cu 2003) [i 13.641 bagaje [i colete. În cadrul acestor activit`]i
au fost identificate 2.075 obiecte poten]ial periculoase, fiind
re]inute [i predate organelor de
poli]ie 31 de persoane;
• asigurarea protec]iei-gard`rii antiteroriste.
Activit`]ile desf`[urate
s-au materializat în:
– 2.124 de misiuni de patrulare la obiectivele poten]ial
vizate de ac]iuni teroriste (cu
aproximativ 16,4% mai multe,
comparativ cu 2003);
– 2.373 misiuni destinate
constituirii dispozitivelor de rezerv`, necesare pentru sus]inerea unor eventuale interven]ii
antiteroriste la obiective a c`ror
protec]ie revine
– exclusiv ori în cooperarea cu alte for]e – Brig`zii Antiteroriste (de aproape dou` ori
mai multe fa]` de anul precedent);
– 1.110 misiuni de gardare
[i protec]ie antiterorist` a unor
demnitari români [i str`ini (în
cre[tere cu peste 10,3% fa]` de
2003);
– m`suri de descurajare
antiterorist` cu caracter permanent la Aeroportul Interna]ional
„Mihail Kog`lniceanu“;
• controlul antiterorist-antideturnare [i protec]ia antiterorist` la aeroporturile avia]iei civile din ]ara noastr`.
Controalele efectuate asupra a 1.821.259 persoane [i
5.003.559 de bagaje (de mân`,

de cal` sau cargo) au permis:
– identificarea a 2.306 arme nedeclarate, de diferite tipuri (majoritatea de vân`toare),
dintre care 491 de]inute f`r`
forme legale, precum [i importante cantit`]i de muni]ie, respectiv a 42.774 obiecte poten]ial periculoase;
– re]inerea [i, ulterior, predarea c`tre Poli]ia de Frontier`
[i Poli]ia Transporturi Aeriene a
418 persoane;
• efectuarea de controale [i
interven]ii pirotehnice.
În acest sens, s-au realizat:
– 1.362 misiuni de control
tehnic antiterorist cu scop de
prevenire (în cre[tere cu peste
15% fa]` de 2003);
– 1.459 ac]iuni de asigurare a permanen]ei pirotehnice
(cu peste 21% mai multe, comparativ cu anul precedent);
– 137 verific`ri specializate în cazul unor suspiciuni sau
amenin]`ri – false – cu bomb`;
– 20 de interven]ii pirotehnice de neutralizare a unor
obiecte suspecte/dispozitive
explozive improvizate.
Un factor de îngrijorare îl
constituie num`rul ridicat al
amenin]`rilor false cu bombe,
vizând în special institu]ii publice, care au generat un consum important de resurse – nu
doar la nivelul Serviciului –
pentru verificarea [i efectuarea
controlului pirotehnic.
În vederea prevenirii prolifer`rii unor asemenea ac]iuni [i
diminu`rii eforturilor bugetare
ale institu]iilor cu responsabilit`]i în gestionarea acestor situa]ii, este necesar` dezvoltarea [i
diversificarea activit`]ii de educa]ie de securitate, îndeosebi în
mediul tinerilor, cu sprijinul cadrelor didactice [i al mass media. (continuare în num`rul
urm`tor)
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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...

ªtiri esenþiale

De mult încerc s`-mi explic, nevoit` fiind s` explic din
când în când altora cum de [tiu
cine e Mih`i]` Ple[an sau, [i mai
r`u, B`nel Nicoli]`, fascina]ia
mea fa]` de [tirile sportive. Ca
s` m` dau mare, pot spune c` nu
fac decât s` observ, din curiozitate [tiin]ific`, un microunivers
cu care altfel nu vin în contact
mai deloc. N-ar fi tocmai adev`rat, pentru c` lumea asta nu e,
a[a, o lume închis` [i bine delimitat`, cu grani]e [i garduri înal-

te peste care îmi arunc eu din
când în când o privire savant` [i
obiectiv`. Uneori, dup` ce fac o
compara]ie între [tiri [i [tiri
sportive, e foarte evident c` de la
[tiri nu m-am ales cu nimic
(pentru c` num`rul de accidente
grave [i semi-grave este,
într-adev`r, mare, dar nu [tiu dac` asta spune ceva despre starea
lumii, a ]`rii, a na]iunii sau a naturii umane în afar` de faptul c`
ghinionul, când vrea s` loveasc`, te poate lovi [i în ma[in` sau

pe trecerea de pietoni), pe când
de la [tirile sportive plec la treburile mele cel pu]in cu un rânjet larg pe fa]` (produs ori de
discursul pasionat, dar, din p`cate, dezarticulat al unor oameni
a c`ror menire nu e s` se priceap` la vorbe, ori de ultimele
nun]i [i/sau divor]uri ale fotbali[tilor, ori de cogita]ia înduio[at` c` [i la sport avem obiceiul
`sta simpatic românesc de a ne
trata pe noi în[ine cu o combina]ie de mândrie excep]ionalist`

– un fel de „ca la noi, la nimeni“
– [i de manie a persecu]iei în
form` cronic` – „bocancul celor
puternici strive[te înc` o dat`,
f`r` mil`, munca celor mai de
seam` ambasadori ai României,
sportivii, prin arbitrajele deloc
cinstite“). M-a[ putea explica
spunând c` m` intereseaz` tipurile umane: b`iatul modest ajuns
vedet`, c`ruia i s-a cam urcat la
cap; b`iatul modest, care a ajuns
vedet`, dar a r`mas modest,
b`iatul modest, care înc` n-a
ajuns vedet`, dar transpir` în
continuare pentru acest ]el; patronii cluburilor, cu feudalismele lor; [efii de galerie, un fel de
pre[edin]i de comitet de bloc cu
limbaj mai colorat, bur]i mai
mari [i din]i mai pu]ini; suporterii – o specie mereu suferind`,
încrâncenat` [i deci declan[atoare de compasiune [i a[a mai
departe.
Oricum, într-o er` în care
un om neinformat e un om anxios, informa]iile despre B`nel
[i ai s`i au avut asupra mea
adesea efectul pe care o jum`tate de or` de respira]ie yoghin`
sau un extraveral bine ]intit îl
au asupra altora. A[a c` se cuvenea s` le omagiez la un moment dat (apropo, precizez pentru cei care nu-mi împ`rt`[esc
fascina]ia pentru destinele mai
sus-pomeni]ilor Mih`i]` Ple[an
[i B`nel Nicoli]`, c` ace[tia
sunt doi cunoscu]i fotbali[ti români).

cine ne mai inspirQ

S-a tot vorbit de o genera]ie fqrq de modele sau cu
tot felul de modele de succes care atrag ridicqri din
sprâncene [i clqtinqri din cap (alde Fizz, Mutu sau
Andreea Bqlan, sq zicem). A[a o fi? Sq vedem cine-i
mai inspirq de tinerii no[tri.

Sandra B. (19 ani, student`).
Nu cred c` m` inspir` nimeni.
Am un model de succes în
minte, dar nu e o persoan`
anume, ci mai degrab` o sum`
de calit`]i care m-ar putea duce acolo unde-mi doresc. Calit`]ile astea ar fi tenacitatea [i
un anume spirit practic. Dar
admir femeile puternice, care
au [tiu ce vor [i au ajuns departe, gen Mihaela R`dulescu.
Matei A. (22 ani, student).
Dac` am avut modele, e clar
c` asta a fost mai de mult, pentru c` nici m`car nu mi-am
mai pus problema. Nu am fost
genul de pu[ti cu postere pe
pere]i, asta e clar. Poate singurele persoane care m-au inspi-

Traian N. (24 ani, student).
Când eram mai mic [i înc` f`ceam sport, toate modelele mele erau dintre sportivi, normal.
Dar nu erau români. Dup` aceea
îns` au început s` m` preocupe
alte lucruri. A[ vrea s` cred c`
nu imit pe nimeni, c` sunt un
original în tot ceea ce fac.
Ruxandra P. (23 ani, student`). Cred c` e exagerat s`
spui c` tinerii din ziua de azi
n-au modele. Ba au. Au modele din astea str`lucitoare, glamour, cum se spune... Uita]i-v` [i voi, sunt pline revistele
de tot felul de modele de reu[it` care ni se propun [i nu
cred c` adolescen]ii sunt insensibili la ele. Doar nu ne pu-
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rat au fost prietenii mei. În nici
un caz n-am c`zut în admira]ia
a[a-ziselor vedete de care e
plin peste tot mai nou.
Delia S. (21 ani, student`).
Eu cred c` toat` lumea are
modele. {i nu m` refer neap`rat la idoli, ci doar la persoane marcante, care într-un
fel sau altul te-au influen]at.
Pentru mine a[a a fost. E
vorba de mama mea, persoana ale c`rei p`reri le respect
cel mai mult [i pe care vreau
s-o mul]umesc tot timpul. Iar
ca model de reu[it`, îmi plac
femeile astea care la 25 ani
ajung directoare de multina]ional`. Mi-a[ dori s` reu[esc [i eu o asemenea performan]`.

tem to]i forma cu Nietzsche,
nu-i a[a? Sunt modele adecvate pentru perioada în care
tr`im. Sunt simple [i eficiente.
Nu pot spune c` nu m-au influen]at [i pe mine, de[i îmi
place s` cred c` mi-am p`strat
o anumit` deta[are.
Alex D. (23 ani, student).
Suntem expu[i la atâtea modele, încât e greu s` nu fim inspira]i, chiar dac` poate nu la nivel con[tient... De fapt, nu
sunt chiar atât de multe. Sau
sunt multe ca num`r, dar majoritatea împing în fa]` acelea[i calit`]i sau promoveaz`
acela[i mod de via]`. E normal. Sunt produse ale anilor în
care tr`im, iar noi suntem produsele lor.
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