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Proaspqtul scandal al scurgerii de informa]ii
clasificate din ograda Ministerului Apqrqrii
Na]ionale a luat o turnurq cel pu]in nea[teptatq:
arestqri, perchezi]ii [i acuza]ii care de care mai
grave. Totul, pentru cq ni[te CD-uri pline cu
secrete circulau de luni bune prin redac]iile
vrâncene ale ziarelor [i nimeni nu se hotqra sq le
dea publicitq]ii, pentru cq era respectatq legea.
Autoritq]ile au reu[it, \n timp record, sq arunce
pisica moartq \n curtea presei. Pentru indolen]a
celor care au fqcut posibilq aceastq nebunie s-a gqsit
un amqrât care sq plqteascq, iar acum nici usturoi
n-au mâncat, nici gura nu le miroase.
{i uite a[a, a \nceput sq se vorbeascq din nou
despre libertatea presei. Ce o fi asta? O expresie
banalq, o speran]q, o componentq necesarq
[i obligatorie a democra]iei sau o vorbq goalq?
Nu pot sq nu-mi amintesc cq redac]ia „Alerta“ era,
\n urmq cu ani buni, prima redac]ie de ziar
perchezi]ionatq de cqtre procurori, pentru cq nu
acceptam sq ne ]inem gura... [i nici
n-am acceptat, \ntre timp. Interesant este cq,
exceptând jurnali[tii, cei care fac cel mai mare
scandal sunt cei de la PSD. Cq se \ncalcq libertatea
presei, drepturile [i toate celelalte. Nu spun cq nu
ar fi a[a, dar e ciudat ca tocmai ei sq arate
cu degetul. Sq nu uitqm cq \n perioada
guvernqrii Nqstase nu prea mai erau multe
publica]ii sau televiziuni care sq nu le cânte
\n strunq. Nu de alta, dar altfel se \ntâmplau
diferite chestii, prea pu]in plqcute. Dacq ne
gândim doar la radioul [i televiziunea de stat...
Apoi, dacq tot ne vqitqm cq libertatea presei
e \ncqlcatq, haide]i sq vedem de ce
proprietarii de media, \n marea lor majoritate,
sunt politicieni. Libertate curatq, nu?
Sau oameni de afaceri care, una-douq sunt chema]i
la DNA sau la Parchet. Libertate, din nou.
Sau, ca sq fim cinsti]i pânq la capqt,
haide]i sq recunoa[tem cq degeaba
scrie presa despre ho]i, corup]i, tâlhari
[i incompeten]i dacq cei care de]in puterea
nu vor sau nu pot sq \ndrepte lucrurile. Presa latrq,
caravana trece.
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Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe  Cutia cu maimuþe
Procurorii anticorup]ie i-au prezentat
pre[edintelui Camerei Deputa]ilor Adrian N`stase
învinuirile în dosarul Zambaccian, îns` acesta spune c` nu se
teme [i întrucât acuza]iile sunt

vagi [i greu de probat. Normal.
N`stase n-ar recunoa[te nici
dac` ar fi prins cu mâna \n buzunarul altuia. E cel mai cinstit
dintre români.
Lucr`rile la autostrada Bra[ov – Bor[
continu` s` fie „împiedicate“ de c`tre autorit`]i, cu
toate c` membrii executivului
au aprobat noua form` a contractului cu firma american`
Bechtel. De[i negocierile au

fost finalizate în decembrie
2005, dup` ce au durat mai bine
de [apte luni, autorit`]ile înc`
nu s-au decis ce sum` de bani
vor aloca în acest an pentru
lucr`ri la aceast` autostrad`.
Acest lucru îi împiedic` pe

reprezentan]ii firmei americane
s` efectueze planul de lucr`ri ce
urmeaz` s` fie întreprinse în
acest an. Primii kilometri de
autostrad` \i vom avea, dup`
cum decurg lucrurile, prin 2347.
Contul curent al balan]ei de pl`]i a înregistrat, pe tot parcursul lui 2005, un deficit de
6,891 de miliarde de euro, mai
mare cu 35,1% decât cel din
anul precedent. Potrivit datelor

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

oficiale ale B`ncii Na]ionale
Române (BNR), soldul negativ
al balan]ei comerciale a ajuns la
7,80 miliarde de euro, serviciile
au consemnat un deficit de 434
milioane de euro, iar diferen]a
nefavorabil` la capitolul venituri
a fost de 2,309 miliarde de euro.
|n schimb, strig`m c` a crescut
nivelul de trai. Dac` \n]elege cineva, s`-mi spun` [i mie.
Un grup de investitori israelieni d` târcoale pe lâng` terenurile din Ia[i. Ace[tia inten]ioneaz` s` ridice aici un complex de locuin]e de lux. Chiar
dac` actele de vânzare-cump`rare nu au fost deocamdat` perfectate la notar, vânz`torul spune c` afacerea este la un pas de
a fi încheiat` în câteva zile.
„Am primit într-adev`r vizita a
doi afaceri[ti de origine israelian` c`rora nu le pot dezv`lui
numele. Ace[tia [i-au manifestat interesul de a achizi]iona terenuri în Ia[i pentru a construi
imobile de locuin]e de lux. Au
venit chiar cu ni[te planuri de
construc]ie a unor blocuri cu
patru etaje [i mansard`. Am
b`tut deja palma cu ei pentru

dou` suprafe]e de aproximativ
12.000 metri p`tra]i. Urmeaz`
doar s` mai semn`m actele“, a
declarat Ioan Zapodeanu, proprietarul terenului. Foarte frumos. Cred c` am uitat s` v`
spun c` e un teren pe care „cre[te“ gr`dina botanic` din Ia[i.
Amânarea prelu`rii
de c`tre statul român a pachetului
majoritar de ac]iuni la Daewoo
Craiova de la compania sudcoreean` îl face pe ministrul
Economiei s`-[i fac` bagajele
pentru Coreea. El a declarat c`
negocierile au intrat în impas
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pân` în prezent. Oricum, [i unit`]ile CEC au un aer de muzeu,
\n ultima vreme.

din cauza neîn]elegerilor privind garan]iile pe care partea
asiatic` trebuie s` le acorde.
Pân` vindem noi fabrica de la
Craiova, acolo se vor mai putea
fabrica doar cutii de conserve.
Românii au prins
gustul excursiilor
pentru shopping.
Merg în marile ora[e europene
pentru a cump`ra produse la
pre]uri mai mici decât în ]ar`.
Reducerile atrag ca un magnet.
Cel mai bine s-au vândut Parisul, Milano, Amsterdamul [i
Praga. A[a am citit s`pt`mâna
trecut` \ntr-un cotidian central.
Cred c` am gre[it ]ara. Dac` nu,
ziarul.
Tâlharii bucure[teni
au g`sit o nou` metod` de atac: „somnul“. Majoritatea victimelor
sunt femei, iar agresorii devin
tot mai violen]i. Pentru a pune
mâna pe o po[et`, dar [i pentru
diversificare, ei inventeaz` noi
metode de operare. Una dintre
aceste modalit`]i de atac este
denumit` de infractori „metoda
somnul“. Practic, tâlharul î[i
alege victima, de regul` o femeie singur` pe strad`, [i o love[te cu putere în fa]` cu o piatr` pe care o are preg`tit` dinainte în buzunar. Femeia î[i pierde cuno[tin]a, iar agresorul [i
complicii s`i o „u[ureaz`“ lini[ti]i de tot ce are la ea. Sunt
convins c` au \nv`]at metoda
de la guvernan]i.
Un studiu realizat
de Direc]ia de S`n`tate Public` a Muni-

cipiului Bucure[ti (DSPMB)
referitor la consumul de alcool
în rândul elevilor din Capital`
relev` faptul c` aproape 20 la
sut` dintre elevii ciclului gimnazial s-au îmb`tat cel pu]in o
dat` în via]`, iar un liceean din
trei [i o adolescent` din zece au
recunoscut c` s-au îmb`tat cel
pu]in o dat` în ultima lun`. Of,
of, m`i, m`i!

Un criminal care,
teoretic, este dup`
z`brele [i se trateaz` la cap, la balamuc, a chefuit
stra[nic la botezul fiicei unui
interlop br`ilean. De[i exist`
înregistr`ri video care atest`
faptul c` asasinul a fost la cheful mafio]ilor, medicii de la Sapoca sus]in c` Stivensen nu a
ie[it din ospiciu decât atunci
când a fost nevoie s`-[i trateze
din]ii [i m`selele: „Stivensen
B`ncu]a a ie[it din spital doar
pân` la stomatolog, fiindc` are
acest drept. Nu a fugit din spital
[i nu a ie[it în mod frecvent, ci
doar când a fost necesar, [i
atunci cu bilet de voie [i înso]it“. OZN-uri s-au mai v`zut.
Domnu’ doctor, mai scuti]i-ne,
c` [tim [i noi cum se procedeaz`.

Cl`direa sediului
central al CEC urmeaz` s` fie cump`-

„Macovei trebuie
s`
demisioneze
pentru felul în care

rat` de c`tre Prim`ria Capitalei
pentru a fi transformat` într-un
muzeu al Bucure[tiului, a declarat Adriean Videanu, primarul general al Bucure[tiului.
„Am avut o întâlnire la Ministerul Finan]elor [i ne-am în]eles
s` cump`r`m cl`direa la valoarea ei de inventar“, a declarat
edilul-[ef al Capitalei. Acest
fapt se impune datorit` privatiz`rii Casei de Economii [i Consemna]iuni [i faptului c` sediul
nu poate fi preluat în aceast`
ac]iune, fiind monument istoric. Cel mai probabil sediul
CEC ar putea fi transformat într-un muzeu al Capitalei, care
s` reflecte evolu]ia ora[ului

a folosit justi]ia în atacuri împotriva partidelor politice, dar
[i pentru c` a sfidat Parlamentul atunci când a fost invitat` la audieri“, a justificat
Victor Ponta decizia PSD de a
începe demersurile pentru demiterea ministrului de Justi]ie,
Monica Macovei. Deputatul a
afirmat c` actualul ministru al
Justi]iei trebuie „s` elibereze
scaunul respectiv“ pentru a se
putea ocupa mai bine de drepturile lui Gregorian Bivolaru.
{i, \n mod sigur, pentru a nu
se mai putea ocupa de drepturile lui N`stase, Mitrea, DIP
[i ceilal]i oameni cinsti]i din
PSD.

Aceste texte sunt pamflete [i vor fi tratate ca atare!
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{ah politic

Surprinzãtoarea rocadã
a lui Ioan Talpeº
Încet dar sigur, scena politicq se mutq de pe culoarele Parlamentului, din sediile
partidelor politice, din cabinetele guvernamentale pe sqlile tribunalelor. Opinia
publicq a devenit mai atentq la convocqrile Departamentului Na]ional
Anticorup]ie, decât la mi[cqrile de pe e[ichierul politic. Când se produc anumite
evenimente care ar merita expertiza anali[tilor, acestea, în cel mai bun caz, sunt
abia amintite în câteva rânduri de cqtre comentatorii de presq.

Ne referim la ignorarea
unui gest, pe care noi îl consider`m ca fiind debutul unei
combina]ii politice de mare anvergur`. Hot`rârea lui Ioan Talpe[ de a se înscrie în PN}CD,
dup` ce cu câteva luni în urm`
demisionase din PSD, este un
eveniment politic care nu poate
fi trecut cu vederea. Fostul consilier pentru probleme de securitate na]ional` al pre[edintelui
Ion Iliescu, perceput, [i nu în
mod gratuit, ca unul dintre cei
mai informa]i oameni din România, este departe de a fi un
traseist politic.
Fostul [ef al spionajului
românesc, nu a ales aceast` op]iune politic` doar pe baza unor
nostalgii familiare, a[a cum încearc` s` lase s` se cread`.

lo[it“ condus de Adrian N`stase, dup` cum îl denumea
Traian B`sescu, a f`cut ca demersurile discrete [i secrete
întreprinse de Talpe[ pe lâng`
unele guverne occidentale s`
nu fie încununate întotdeauna
cu succes.

tic` a PSD-ului se acutizeaz` s`
se produc` plec`ri importante
din fostul partid de guvern`mânt, iar PN}CD-ul poate fi o
op]iune ce merit` a fi luat` în
calcul.
Cheia r`spunsului îns` o
reprezint` Partidul Conservator

Rege pentru Iliescu
Am putea chiar s` credem
c` la începutul anilor ’90, fiind
consilier al lui Ion Iliescu, aflat
la primul s`u mandat, nu a dat
nici un semnal c` s-ar fi pr`p`dit de admira]ie pentru partidul
fondat de Maniu [i Mihalache.
Nu este îns` mai pu]in adev`rat
c` în 2000, dup` c`derea guvernului CDR-PD-UDMR, domnul Talpe[ a reu[it una dintre
cele mai mari lovituri politice
de dup` c`derea comunismului. Ne referim la împ`carea istoric` între institu]ia monarhic`
[i pre[edintele României. Invitarea în ]ar` a Majest`]ii sale,
regele Mihai, [i acordarea privilegiilor unui fost conduc`tor
al statului român nu a fost un
simplu exerci]iu diplomatic.
Revenirea regelui în ]ar` a
contribuit la cre[terea prestigiului lui Ion Iliescu, dar a facilitat
anumite contacte cu guverne în
general rezervate fa]` de politica Bucure[tiului [i direct ostile
PSD-ului, perceput ca un partid
neocomunist.
Mult trâmbi]ata prietenie
dintre Tony Blair [i Adrian
N`stase nu s-a datorat privatiz`rii Combinatului siderurgic
de la Gala]i, ci demersurilor f`cute de regele Mihai pe lâng`
Casa Regal` din Marea Britanie. Corup]ia „guvernului tic`-

Ion Iliescu

Se pregãteºte
apariþia unei noi forþe
politice?
De ce joac` acum Talpe[
cartea ]`r`ni[tilor? Partidul
condus de dl. Ciuhandu, primarul Timi[oarei, nu [i-a ref`cut
baza electoral` [i practic nimeni nu [tie dac` [i-a reformulat discursul politic. Cu toate
acestea, în exterior, în special în
Germania continu` s` fie privit
ca o for]` politic` de viitor.
În interior nu poate fi exclus ca pe m`sur` ce criza poli-

[i aripa PNL care se constituie
sub conducerea lui Viorel Cataram`.
Fuziunea conservatorilor
cu PUNR-ul, partid bine reprezentat în Transilvania face posibil ca la viitoarele alegeri forma]iunea domnului Dan Voiculescu s` dep`[easc` pragul
electoral. O reformulare a e[ichierului politic ar putea produce surpriza apari]iei unei
for]e constituit` de alian]a
PN}CD-PC – o frac]iune liberal` plus sau minus o grupare a
PSD-ului.

Ioan Talpe[

Un astfel de scenariu ar
r`sturna calculele multor anali[ti [i ar impune regândirea
multor strategii electorale.

Existã o
explicaþie
Aparent între cei trei actori
ai scenariului identifica]i de noi
nu exist` puncte comune.
Spunem aparent pentru c`
în diferite perioade Talpe[, Cataram`, Voiculescu, Chelaru au

avut într-un fel sau altul de-a
face cu servicile secrete. Talpe[
a fost [eful Serviciului de Informa]ii Externe.
Cataram`, lucrând în domeniul comer]ului exterior,
înainte de 1989, a îndeplinit
anumite sarcini trasate de fosta
Direc]ie de Informa]ii Externe.
Dan Voiculescu, fiind la
conducerea unei firme mixte –
Crescent – cu sau f`r` voia lui
nu se putea eschiva de o anu-

mit` form` de colaborare cu fostele structuri informatice. Generalul (r) Mircea Chelaru, fost
pre[edinte al PUNR, actualul
vicepre[edinte al Partidului
Conservator, a condus o perioad` contraspionajul românesc,
dup` evenimentele din 1989.
O alian]` a personajelor
nominalizate ar produce rea[ez`ri politice demne de a fi luate
în considera]ie.
George Dora
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Intoleran]a poate ucide

Suspecta amânare a concluziilor
expertizei medico-legale în cazul
Omar Hayssam
Scenariul generat în jurul
dosarelor Patriciu, Adrian N`stase, Dan Ioan Popescu, Miron
Mitrea, Dana N`stase face dificil` abordarea de c`tre un ziarist a unor spe]e judiciare mai
vechi, mai ales dac` în anumite
faze ale procesului penal se
constat` înc`lc`ri ale drepturilor omului.
Ne referim la Omar Hayssam, aflat în stare de arest preventiv la Penitenciarul Rahova.
În urm` cu aproximativ o s`pt`mân` s-a anun]at c` asupra lui
Hayssam s-ar fi g`sit un telefon
mobil, f`r` s` se explice cum
într-un penitenciar de maxim`
siguran]` se poate introduce un
astfel de aparat.
Mediul penitenciar nu este
atât de ermetic cât pare la prima
vedere, astfel încât au fost informa]ii c` mobilul g`sit asupra
lui Hayssam apar]inea unui alt
de]inut care, din motive care ne
scap`, i l-a strecurat într-un pachet de ]ig`ri, f`r` ca Omar s`
[tie acest lucru. Pe cale de consecin]`, se contureaz` ipoteza
unei provoc`ri sau a unei r`zbun`ri ale c`rui cauze ne scap`.
Place sau nu, dar astfel de evenimente se petrec în mediul
penitenciar, [i nu numai în cel
românesc.

În loc de 10 zile –
3 luni
Ni se pare ciudat` [i suspect` tergiversarea depunerii la
instan]a Cur]ii de Apel a raportului de expertiz` medico-legal` dispus` la data de
09.01.2006.
Amintim c` Omar Hayssam a fost diagnosticat ca
având cancer de colon înc` din
decembrie 2005, diagnostic
confirmat la Institutul Clinic
Fundeni pe data de 12.01.2006.
Pe data de 18.01.2006, Hayssam a fost operat de o echip` de
medici chirurgi de la Spitalul
Clinic Fundeni, în incinta Spitalului Penitenciar Rahova.
De[i expertul independent
(parte), profesorul doctor Vladimir Beli[, fostul director al
Institutului de Medicin` Legal`
„Mina Minovici“, a insistat
prin concluzii preliminare asupra urgen]ei expertizei, nici
dup` trei luni de la diagnosticarea cancerului concluziile nu
au fost depuse la instan]a de judecat`.
Procedural vorbind, în cazul unei expertize medico-legale constat`rile preliminare
trebuie formulate în cel mult
72 de ore, iar termenul de expe-

diere al expertizei nu trebuie s`
dep`[easc` 10 zile de la examinarea persoanei.
Temporizarea nejustificat`
a expertizei în cazul Hayssam
poate avea ca efect diminuarea
[anselor de supravie]uire, care
în acest moment trebuia supus
tratamentului oncologic postoperator.

Medicii legiºti
nu-ºi fac
datoria
Justificarea medicilor legi[ti c` se a[teapt` rezultatele
biopsiei este cusut` cu a]` alb`
[i apare evident` reaua-voin]` a
unor persoane interesate s`-l
]in` pe Hayssam izolat. Medicii
legi[ti nu sunt nici judec`tori,
nici procurori.
Treaba lor este s`-[i fac`
meseria [i s` o fac` corect, indiferent care sunt faptele pentru
care este acuzat pacientul supus
expertizei medico-legale.
În cazul improbabil în
care, Doamne fere[te, cineva
ipotetic s-ar gândi s` ascund`
sau s` deturneze interpretarea
analizelor histopatologice, jus-

ti]ia poate fi pus` în fa]a unui
scandal interna]ional. {i a[a, cu
toate eforturile doamnei Monica Macovei, cartea de vizit` a
justi]iei nu este dintre cele mai
onorabile cu putin]`. Revenind
la cauza propriu-zis`, nu în]elegem încrâncenarea medicilor
legi[ti. Presupunem c` marii
mae[tri ai medicinei legale –
Kernban, Moraru, Quai, Terbancea – dac` ar [ti ce se întâmpl` s-ar întoarce în morminte, în fa]a obedien]ei actualilor
medici legi[ti.
Noi am atras aten]ia înc`
de la începutul acestei serii de
articole c` acceptarea unor concluzii semnate de un medic de
penitenciar, care concluziona
c` un cancer poate fi tratat în
spitale tip penitenciar, este un
fapt nu numai ilegal, ci de-a
dreptul criminal.

Rea-voinþã
Reaua-voin]` care se manifest` în cazul Hayssam este
evident`, pentru c`, logic, medicii de la Spitalul Penitenciar
Rahova au recunoscut c` nu
pot trata un bolnav de cancer,

nici operator (cura chirurgical`), nici post-operator (tratamentul oncologic). Recunoa[terea la care ne referim
const` în deplasarea unor speciali[ti de la Clinica Fundeni la
Spitalul Penitenciar, speciali[tii
care au f`cut opera]ia, ceea ce
constituie un unicat în interpre-

tarea prevederilor Codului de
Procedur` Penal`. Suntem convin[i, c` în cel mai scurt timp
posibil ra]iunea [i profesionalismul vor triumfa [i Omar
Hayssam va fi pus în libertate
prin întreruperea execut`rii pedepsei din motive medicale.
George Dora
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politicq

2006 – anul marilor jocuri politice (V)
Oricât` pruden]` am manifesta în analiza ultimelor dezvolt`ri de pe scena politic`, nu
putem s` nu lu`m în calcul scenariul alegerilor anticipate. Pre[edintele B`sescu, fost partizan
al chem`rii electoratului la urne
înc` din toamna anului trecut, a
declarat recent c` în 2006 nu se
mai pune problema alegerilor
anticipate, datorit` a[teptatului
Raport al Comisiei Europene
privind aderarea României la
UE în ianuarie 2007.
Acest raport atât de a[teptat ar putea îns` ca, indiferent
de limbajul diplomatic folosit,
s` nu con]in` concluziile anticipate de clasa politic` româneasc`. Cel mai probabil, spun
pesimi[tii, ar fi posibil ca Raportul s` amâne concluziile privind aderarea României pân` în
septembrie 2006.
În aceast` perioad`, maiseptembrie, ar putea izbucni o
criz` politic` ale c`rei premise
sunt deja vizibile.

Cataramã vrea sã
scape de Tãriceanu
Conform sondajelor de
opinie, Alian]a DA se men]ine
înc` pe primul loc în preferin]ele electoratului, dar nu trebuie
uitat c` aleg`torul român se caracterizeaz` prin viraje bru[te,
ca s` nu spunem prin derapaje
în ceea ce prive[te simpatiile
sau antipatiile politice.
În coali]ia de guvern`mânt
PD-PNL-PC-UDMR s-a instalat o atmosfer` care, p`strân-

Marko Bela

du-ne un ton civilizat, o putem
caracteriza ca fiind în cel mai
fericit caz contraproductiv`.
S-a constatat c` cele mai dure
atacuri împotriva PD [i a pre[edintelui B`sescu au venit în
ultimul timp de la Dan Voiculescu, pre[edintele Partidului Conservator, [i din partea
lui Marko Bela, pre[edintele
UDMR. Ne întreb`m cum se
poate munci într-un guvern
unde partenerii se privesc mai
curând cu suspiciune decât cu
colegialitate.
Situa]ia premierului [i a
pre[edintelui PNL, C`lin Popescu-T`riceanu, este de asemenea delicat` [i va deveni imposibil` în cazul în care va fi
pus sub acuzare, pentru manipularea Bursei în afacerea
Rompetrol. Oricum, în PNL
exist` o situa]ie de-a dreptul exploziv`, dac` avem în vedere
ac]iunile deocamdat` prea pu]in luate în seam` ale grup`rii
din jurul lui Viorel Cataram`,
care dore[te pur [i simplu s`
dea o lovitur` de partid [i s`-l
debarce cât mai repede pe T`riceanu din fruntea partidului.

Premierul,
nevoit sã aleagã
Reapari]ia lui Valeriu Stoica într-un grup de reflec]ie al
PNL ni se pare semnificativ`
pentru rea[ez`rile de for]e din
interiorul partidului. Alt element
care trebuie luat în seam` ar
putea fi reprezentat de t`cerile
doamnei Mona Musc`. Indife-

C`lin Popescu-T`riceanu

rent cât credit acord`m sondajelor de opinie, Mona Musc` a
fost nominalizat` ca având cea
mai mare popularitate în opinia
electoratului, dup` pre[edintele
B`sescu. Aceste t`ceri la un om
politic care ne obi[nuise cu o
prezen]` cvasipermanent` în
media nu preveste[te nimic bun
pentru premierul T`riceanu. Se
[tie c` Mona Musc` [i-a dat
demisia din Guvern, dup` ce
T`riceanu a fost convins în prim`vara anului trecut de omul de
afaceri Dinu Patriciu [i de ziaristul Sorin Ro[ca St`nescu s` renun]e la demisie, ratându-se
momentul alegerilor anticipate

dorite de pre[edintele B`sescu [i
de Partidul Democrat.
În fine, aripa dur` a liberarilor reprezentat` de gruparea
Patriciu-T`riceanu-Orban,
pare mai curând s` se preg`teasc` de sciziunea partidului,
decât de o negociere serioas`
cu democra]ii, în vederea unei
fuziuni.
De altfel suntem în fa]a
unei situa]ii unice în via]a politic` din România. Cel mai bun
prieten, totodat` [i partener de
afaceri al premierului, Dinu Patriciu, considerându-se h`r]uit
de Parchet [i de SRI, tocmai a
dat în judecat` statul român,

Dan Voiculescu

guvernat deocamdat` de T`riceanu, cerând desp`gubiri de 1
milion de euro. Premierul nu
poate reprezenta în acela[i timp
[i interesele României [i interesele unui grup de oameni de
afaceri, fie ei cei mai corec]i cu
putin]`, ceea ce nu pare a fi
cazul.

Opoziþia – fãrã vlagã
În fine, cu excep]ia PRM,
opozi]ia este total dezarticulat`,
atât ca mesaj politic, cât [i ca
organizare la centru [i în teritoriu. În acest moment PSD-ul,
perceput înc` ca principala for]` de opozi]ie (de[i noi conside-

r`m PRM-ul pe aceast` pozi]ie), este nu numai într-o grav`
criz` de credibilitate, ci [i într-o
criz` de lideri.
Toate zbaterile acestui partid pentru a se reforma au sfâr[it în ridicol, PSD-ul ajungând
din nou s` fie reprezentat doar
de Ion Iliescu.
Acest tablou nu ar fi complet dac` nu am ad`uga grup`rile cercurilor de afaceri, care
includ [i puternice institu]ii media. Sorin Ovidiu Vântu, Liviu
Luca, fra]ii Iancu, Ovidiu Tender, pot f`r` prea mare greutate
modifica regulile jocului politic.
Mihai Vlad
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infrac]iuni

Atenþie, cad blocuri!
În decursul istoriei, Planeta Terra a fost lovitq în numeroase rânduri de diverse
tipuri de catastrofe – taifunuri, cutremure de pqmânt, erup]ii vulcanice etc.
Unele din aceste fenomene s-au manifestat [i pe actualul teritoriu al ]qrii noastre,
cu o intensitate micq sau mai mare. Dupq stabilirea pe baze [tiin]ifice a zonelor
afectate cel mai frecvent de taifunuri, inunda]ii, cutremure de mi[carea plqcilor
tectonice care strqbat anumite teritorii oamenii au început sq caute [i reu[it sq
gqseascq metode de limitare a efectelor acestora. Sunt ]qri care trezesc respectul [i
chiar invidia datoritq lucrqrilor impresionante realizate pentru a preîntâmpina
sau limita efectele unor dezastre, cum ar fi complexul de lucrqri executate în
Olanda pentru prevenirea inunda]iilor sau tehnologia aplicatq de Japonia
în vederea limitqrii efectelor cutremurelor.
Concomitent, la nivelul
]`rilor civilizate se desf`[oar`
activit`]i permanente de informare [i instruire a popula]iei cu
privire la modul în care s` ac]ioneze [i s` se comporte în cazul unor catastrofe.
În contextul acestor preocup`ri, o importan]` deosebit`
se acord` habitatului, adic`
mediului în care omul î[i tr`ie[te via]a. De la începuturile civiliza]iei umane, cei care au realizat ad`posturi sau orice alt tip
de construc]ii au luat ca model
natura în mijlocul c`reia tr`iau
[i au respectat legile acesteia,
care au ajuns, cu timpul, s` fie
cunoscute [i însu[ite de c`tre
oameni sub forma [tiin]elor.
Sub anumite aspecte, în zilele
noastre este aceea[i ca [i la începuturi sau în orice alt moment din istorie, pentru c` exist` lucruri care nu se schimb`.
Astfel, orice constructor
este obligat s` ]in` seama de caracteristicile mediului în care
urmeaz` s` fie amplasat` lucrarea sa: particularit`]i ale solului,
subsolului, atmosferei etc.

Modificãri fãrã
discernãmânt
În acela[i timp, prin m`suri legislative se îngr`de[te

orice posibilitate de a interveni
în transformarea [i modificarea
geografiei unei construc]ii în
cazul în care modific`rile pot
pune în pericol rezisten]a [i fiabilitatea edificiului.
În ]ara noastr`, în decursul
timpului s-a încercat luarea m`surilor de str`mutare a unor localit`]i inundabile în zone mai
înalte. Pân` în prezent, aceast`
ac]iune nu s-a finalizat.
În aceea[i perioad`, apartamentele de bloc au rezistat
cutremurelor, unele de mare intensitate, produse pân` în prezent. Legisla]ia [i reglement`rile anterioare anului 1989 interziceau categoric orice lucrare care modifica spa]iul unui
apartament.
Dup` 1989, libert`]ile cucerite cu sacrificii au fost interpretate în mod personal [i anarhic de c`tre unii indivizi.
A ap`rut [i s-a cristalizat
categoria social` a „oamenilor
cu bani“.
F`r` nici o urm` de discern`mânt sau coeren]`, ace[ti
oameni cu bani au început s`-[i
realizeze fantasmele imobiliare
[i ambientale, printre altele [i
din dorin]a de a fi remarca]i [i
invidia]i. În ac]iunile întreprinse [i-au g`sit un aliat – func]io-

narii publici din domeniul urbanismului [i disciplinei în
construc]ii. Paradoxal, oamenii
cu bani, în loc s` investeasc`
pentru a-[i construi o locuin]`
individual`, pe un teren particular, au fost cuprin[i de mania
schimb`rii geometriei apartamentelor de bloc prin demol`ri
dictate de fanteziile particulare.
Buc`t`riile nu mai au debarale,
peretele desp`r]itor fa]` de hol
este sub form` de arc, au ap`rut
buc`t`riile tip bar. A disp`rut
peretele care delimita sufrageria de loggie, s-au demolat pere]ii desp`r]itori dintre dormitor
[i holurile interioare. Toate
aceste demol`ri au în ultim`
instan]` o motiva]ie a[a-zis estetic`, care î]i creeaz` impresia
de spa]iu locuibil imens fa]` de
formatul ini]ial.

Televiziuni
inconºtiente
Multe apartamente situate
la parterul blocurilor [i-au
schimbat destina]ia de locuin]e
[i s-au transformat în birouri,
spa]ii comerciale, frizerii, farmacii etc. Motiva]iile autorilor
acestor schimb`ri sunt absurdit`]i de genul: „Fac ce vreau,
sunt proprietar“, „Demolez deoarece a[a vrea mu[chii mei“

etc. Nu trebuie s` ai cuno[tin]e
de fizic` de nivel universitar
pentru a constata c` aceste demol`ri sl`besc structura de rezisten]` a imobilului (blocului).
În fapt, în asemenea cazuri încerc`rile de a solu]iona probleme pe cale legal` sunt sortite
e[ecului. E[ti trimis de la o institu]ie la alta. În final ]i se sugereaz` s` te adresezi instan]ei de
judecat` dac` socote[ti c` ]i s-a
lezat un drept ori s-au produs
pagube materiale apartamentului situat în vecin`tatea celui cu
demol`ri.
În situa]ia relatat` se afl`
în Bucure[ti sau alte localit`]i
limitrofe mii de apartamente.
Incon[tien]a, nep`sarea, teama
de a intra în conflict cu proprietarii demolatori, lipsa de bani
pentru a te adresa instan]elor
judec`tore[ti creeaz` o stare de
inactivitate [i resemnare în fa]a
eviden]elor.
În ultima perioad` [i-a
f`cut apari]ia o idee „supergenial`“ – mansardarea acoperi[urilor blocurilor. Un post de
televiziune a f`cut reclam` unei
petreceri ]inute pe acoperi[ul
unui bloc. Ap`ra ideea amenaj`rii unor construc]ii permanente care s` poat` fi utilizate
pentru întâlniri [i distrac]ii. Este
interesant de remarcat c` majoritatea persoanelor care sus]in
asemenea idei nu locuiesc la
ultimele etaje ale blocurilor
unde urmeaz` s` aib` loc petrecerile ori s` se construiasc`
mansardele, ci au locuin]e proprietate personal` înconjurate
de spa]ii verzi, în zone lini[tite
sau reziden]iale.
Preocuparea societ`]ii în
leg`tur` cu posibilitatea pro-

ducerii unui cutremur devastator apare sporadic, uneori în
talk-show-uri la care sunt invita]i clarv`z`tori. Ace[tia stabilesc date, cu ore precise când
se vor produce cutremurele, ac]iune care creeaz` o stare de
panic` general` în rândul popula]iei. Ar fi de dorit ca posturile
tv respective s` fie obligate s`
nu transmit` asemenea informa]ii. Marilor clarv`z`tori le-ar
fi de folos s` li se fixeze un domiciliu obligatoriu într-un loc
pe care nu l-ar putea prevedea
[i s` li se asigure medicamentele de care au nevoie pentru delirul care îi chinuie[te.

Cine
rãspunde?
În Bucure[ti [i alte zone ale
]`rii s-au stabilit cl`dirile care,
din diverse motive, necesit` o
consolidare urgent`. Sper`m ca
aceast` prioritate s` se realizeze
pân` nu va fi prea târziu.
Se pune întrebarea cine î[i
asum` r`spunderea pentru
aprobarea tuturor demol`rilor
[i transform`rilor din interiorul
unor apartamente.
În ultima perioad` se prezint` pe posturile tv urm`rile
unor catastrofe produse de taifunuri [i cutremure devastatoare. Imaginile de co[mar au
trezit [i trezesc spaim`, fric` [i
îngrijorare. Toate acestea au
scos în eviden]` imposibilitatea organiz`rii unor m`suri
eficiente pentru combaterea
urm`rilor catastrofelor chiar [i
în statele cele mai dezvoltate
din lume.
Recentele inunda]ii din
România au scos la iveal` faptul c` pe lâng` ploile toren]iale

au existat numeroase nereguli
care au amplificat efectele lor.
Pe lâng` pagubele materiale
imense, un num`r mare de persoane [i-au pierdut via]a. Cine
r`spunde pentru contraven]iile
[i infrac]iunile, prin ac]iune sau
prin omisiune, ale c`ror efecte
au dus la pierderi inestimabile?
Consider`m c` scuzele,
motiva]iile puerile [i plasarea
r`spunderii între institu]ii [i
persoane nu pot fi acceptate
într-un stat de drept.

Nevoie de
responsabilitate
Ar fi de dorit ca, la nivelul
comunit`]ilor locale, s` se con[tientizeze existen]a permanent` a unui poten]ial pericol în
cazul producerii unui cutremur
devastator [i s` se întreprind`
toate m`surile ce se impun pentru limitarea eventualelor pagube. Consider`m c` modul de
aplicare a actelor normative
care dau dreptul proprietarilor
sau persoanelor care ocup` un
spa]iu locativ s` fac` modific`ri
în structura acestuia ar trebui
foarte serios verificat.
Totodat`, este imperios
necesar s` se ia m`suri ca, în
cel mai scurt timp, persoanele
care de]in apartamente în care
s-au efectuat modific`ri (demol`ri) ce pun în pericol structurile de rezisten]` ale imobilelor
s` le aduc` la forma ini]ial`
dat` de constuctor.
Sper`m s` nu se ajung` în
situa]ia de a se pune pe fa]ada
anumitor imobile, care au suferit transform`ri inerioare, un însemn cu: Aten]ie, cad blocuri!
Ilie Constantin
Suciu
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Sever Mureºan, pedepsit pentru cã
a vrut sã ajute România
Rqsfoind materialele culese în timpul documentqrii dosarului Sever Mure[an, am
reu[it sq intrqm în posesia unor probe care dovedesc cq acesta a fost atras
în conducerea bqncii Dacia Felix nu doar pentru a întqri financiar institu]ia, ci
pentru a fi fraudat de capitalurile Grupului SM Invest.
Grupul SM Invest a fost creat în 1990 de cqtre Sever Mure[an [i partenerii sqi,
desfq[urând activitq]i de export-import, finan]e, asigurqri, informaticq,
comunica]ii, transport rutier, aerian, maritim, turism, sport, construc]ii etc.
Am încercat în episoadele anterioare sq demonstrqm cq demolarea lui Sever
Mure[an prin aducerea bqncii Dacia Felix în stare de pre-faliment nu a fost doar
o ac]iune ini]iatq de un grup care a ac]ionat în stil mafiot, ci a avut [i o anumitq
încqrcqturq politicq.

America, adusã în
România

Trebuie s` amintim c`,
între 1990 [i 1996, sub conducerea lui Ion Iliescu, PSD-ul
(pe atunci PDSR) s-a opus garant`rii propriet`]ii, iar a[a-zisa
tranzi]ie spre economia de pia]`
a îmbog`]it doar clientela politic` [i pe exponen]ii fostului
partid de guvern`mânt.
În 1990, diploma]ia româneasc` condus` de ministrul de
Externe Adrian N`stase se gr`bise s` încheie cu URSS-ul un
tratat care con]inea un paragraf
ce excudea pentru totdeauna
posibilitatea apartenen]ei noastre la NATO.
Acest tratat a devenit nul
prin destr`marea URSS, dar
guvernarea de la Bucure[ti a
continuat s` fie privit` drept
neocomunist` de marea majoritate a cancelariilor occidentale
[i evident de c`tre Departamentul de Stat al SUA.
Mediul politic prezenta o
coloratur` polimorf`, fiind coordonat de cei pe care media
i-a denumit activi[tii PCR de
rangul doi [i trei.

România anilor ’90
Ap`ruser` a[a-zisele investi]ii private. |n cea mai mare
parte îns` era vorba despre a[azisele firme-c`pu[`, care se ocupau cu intermedierea produselor marilor unit`]i industriale (combinatul Gala]i, ALROSlatina, Petrom etc). A fost perioada când s-au dat cele mai
mari tunuri, inclusiv în domeniul bancar, iar autorii acestor

rapturi sunt [i în continuare nepedepsi]i, unii dintre ei fiind
considera]i [i în prezent piloni
ai capitalismului românesc.
Memorând câteva nume
care erau percepute ca embleme ale capitalismului românesc
(Viorel Cataram`, Victor Atanasie St`nculescu, George Copos) era u[or de observat c`
ace[tia proveneau fie din rândul fo[tilor activi[ti PCR, fie
din rândul armatei, fie din
cadrele sau colaboratorii securit`]ii.
Pe scurt, regimul de la Bucure[ti era privit ca oaia neagr`
a tuturor statelor post-comuniste.

În iulie 1994 avea loc o
ac]iune de acest gen, ini]iat` de
Sever Mure[an. James Baker,
înalt reprezentant al Administra]iei SUA, vine în România,
la invita]ia personal` a lui
Sever Mure[an. Contactele, inclusiv cele de natur` politic`
mijlocite cu aceast` ocazie, de
Mure[an, dac` nu au netezit
complet toate asperit`]ile, au
îndulcit cât de cât imaginea negativ` care guvernarea de la
Bucure[ti o avea în SUA.
În aprilie 1995, Mure[an îl
invit` pe tat`l actualului pre[edinte al SUA, George Bush senior, care cu aceast` ocazie va
spune despre omul de afaceri
urm`toarele: „Este un om de
valoare, d` un excelent exemplu [i cred c` prin el România
este pe un drum bun spre
cre[terea investi]iilor private
americane [i str`ine în general“. (va urma)
George Dora

James Baker, fost secretar de stat al SUA, invitat personal de Sever Mure[an

Influenþare
pozitivã
Se impunea o schimbare,
nu doar la nivel politic (avea s`
se produc` în urma alegerilor
din 1996), ci [i la nivel economic, social, rela]ional. România
nu avea o politic` extern` coerent`, nici m`car la nivel de
prezentare a imaginii în ]`rile
occidentale [i în SUA.
Aceasta a fost cauza care a
f`cut ca unii oameni de afaceri
veni]i din diaspora s` încerce
stabilirea unor contracte externe în diferite medii politice.
Astfel de ac]iuni de influen]are pozitiv` sunt specifice
tuturor ]`rilor aflate în tranza]ie
[i dac` sunt bine gestionate pot
avea efecte benefice mult mai
mari decât cele ob]inute de diploma]ia oficial`.

Sever Mure[an [i pre[edintele George Bush Senior
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României îi trebuie un Putin
Au trecut aproape 7 zile de la spectacolul televizat prilejuit de cererea adresatq
de Parchet, privind arestarea lui Dinu Patriciu. Evenimentele au avut loc pe data
de 16.02.2006, iar a doua zi (o coinciden]q, desigur) a avut loc [edin]a de bilan]
a Departamentului Anticorup]ie (DNA) din cadrul Parchetului General.
Nu aceastq institu]ie s-a ocupat de stufosul dosar Rompetrol, ci un departament
special de cercetare a crimei organizate [i terorismului, ceea ce spune mult
despre complexitatea dosarului în care sunt implicate pânq în acest moment
14 persoane.

Teribil ce mult seam`n`
acest dosar cu cele instrumentate de procuratura din Rusia,
privindu-i pe magna]ii perioadei post-sovietice. Marea majoritate a multimiliardarilor ru[i,
împotriva c`rora pre[edintele
Putin a declan[at o adev`rat`
cruciad`, au afirmat în fa]a procurorilor, judec`torilor [i a reprezentan]ilor mass-media c`
sunt victimele unor r`zbun`ri
politice.
V` sun` cunoscut? Nu v`
în[ela]i. Sunt aproximativ acelea[i declara]ii pe care le-a dat
domnul Dinu Patriciu. „B`iatul

cel r`u“ (pre[edintele B`sescu)
nu poate s` doarm` pân` nu îl
vede pe Patriciu arestat. Mai r`u
este c` în aceast` campanie se
implic` nume de prestigiu ale
inteligen]ei cum ar fi Mircea
Dinescu sau Octavian Paler.

Arestarea este
tot mai iminentã
Este regretabil c` printre
complicii lui Dinu Patriciu este
[i Sorin Ro[ca St`nescu, directorul ziarului „Ziua“, dar domnia sa a pledat de mult prea
multe ori pentru necesitatea ca
justi]ia s`-[i fac` datoria, pentru

a nu accepta, dac` nu cu senin`tate atunci cu serenitate, deciziile care le vor lua magistra]ii.
Dl Patriciu a afirmat în
seara zilei de 16.02.2006, dup`
ce a fost clar c` nu va fi arestat
datorit` unui viciu de procedur` în citarea inculpa]ilor, c`
aceast` decizie a fost o mare
victorie a justi]iei. Coane Costache Dinu Patriciu, v` în[ela]i.
Nu a fost nici o victorie, nici o
înfrângere. S-a dezb`tut pe procedur`, nu pe fond, iar judecarea cererii formulate de Parchet va fi judecat` peste 10 zile.
Dac` nu se vor mai g`si de c`-

tre ap`r`tori alte vicii de procedur`, în propor]ie de 80% Patriciu va fi arestat.
Dinu Patriciu îl consider`,
[i a afirmat public, de acest lucru vinovat pe Traian B`sescu
pentru toate necazurile. Cercet`rile în dosarul Patriciu [i
Rompetrol au început îns` sub
guvernarea PSD, printr-o sesizare adresat` Parchetului de c`tre institu]ia preziden]ial`. Sesizarea a fost f`cut` ca urmare a
unei lucr`ri efectuate din dispozi]ia consilierului pentru probleme de siguran]` na]ional` al
pre[edintelui Iliescu, Ioan Tal-

pe[. B`sescu nu a considerat
niciodat` PSD-ul ca o forma]iune prietenoas`, am putea
spune dimpotriv`.
Tocmai faptul c` cercet`rile au continuat, de[i domnul
Patriciu face parte din alian]a
DA, demonstreaz` c` nu exist`
o implicare politic` în dosarul
Rompetrol.

A doua Românie
Dinu Patriciu [i mul]i dintre prietenii s`i sau dintre prietenii prietenilor s`i sunt expresia celei de-a doua Românii.
Teoria celor dou` Românii nu
este nou`, dar în m`sura în care
reflect` obiectiv realitatea nu
poate fi eludat`.
Este un lucru evident.
Avem o Românie a celor care
se zbat nu s` tr`iasc` bine, ci
pur [i simplu s` tr`iasc`, aici
putând fi inclu[i [i cet`]enii
care lucreaz` în str`in`tate, [i o

p`tur` care s-a autoizolat în
cartiere de un lux sfid`tor, format` din politicieni [i oameni
de afaceri mai mult sau mai
pu]in curate [i care îndr`znesc
s` se prezinte ca reprezentan]ii
singurei Românii. Scandalos
este faptul c` ]`rile Uniunii Europene, ai c`ror reprezentan]i în
România sper`m c` monitorizeaz` presa, accept` s` negocieze [i s` fac` afaceri cu ace[ti
infractori cu gulere albe.
Cazul Dinu Patriciu este
problema justi]iei. Trebuia s` se
pronun]e ca în cazul unui oarecare „escu“. Dac` Patriciu a
constituit un grup cu v`dite inten]ii infrac]ionale, dac` acest
grup a ac]ionat în domeniul
energetic [i al pie]ei bursiere,
atunci avem de-a face cu o
component` a crimei organizate care trebuie decapitat` [i
anihilat`.
Daniel Bqlan
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Sorin Ovidiu Vântu, în atenþia
contraspionajului militar
Dupq ce ani de zile Sorin Ovidiu Vântu, în urma scandalului care a urmat
prqbu[irii Fondului Na]ional de Investi]ii, s-a strqduit din rqsputeri sq arunce
o perdea de fum asupra sa, iatq cq în urma publicqrii de cqtre principalele
cotidiene a fabuloasei sale averi, enigmaticul personaj apare din nou sub
lumina reflectoarelor.
Considerat a fi un adev`rat
geniu al specula]iilor financiare, un adev`rat Mecena pentru
anumi]i jurnali[ti, scriitori, actori, un maestru al combina]iilor subtile, având rela]ii în toate
partidele, în servicii secrete [i
poli]ie, lui Sorin Vântu îi place
s` cultive misterul. Dac` îns` se
monitorizeaz` cu aten]ie [i profesionalism activitatea lui, cel
pu]in dup` 1990, ies la iveal`
multe lucruri ciudate, unele
dintre ele având tangen]e cu siguran]a na]ional`. Ca o simpl`
observa]ie de bun-sim], este dificil, dac` nu imposibil, de imaginat cum un om de afaceri a
putut acumula în nici zece ani o
avere personal` de peste 1.000
miliarde lei, f`r` a mai lua în
calcul eventualele conturi în
str`in`tate [i nici afacerile din
România care sunt înscrise pe
numele unor apropia]i ai s`i.

Debut la poliþie
Prima declara]ie care i s-a
luat lui Sorin Vântu de c`tre

poli]ie, dup` 1990, privea tranzac]ionarea la negru de dolari
fal[i. Conform unor informa]ii
privind acest episod pu]in sau
deloc cunoscut din via]a sa,
Vântu ar fi primit valuta
(15.000 de dolari SUA) de la
cet`]eanul turc Akif Kaftar,
proprietarul SC Grand Orint,
cu sediul în Ia[i. Episodul respectiv dateaz` din 1992 sau
1993, nefiind clar – datorit`
pierderii, desigur accidentale, a
unor dosare de la poli]ie – scopul pentru care Sorin Vântu, pe
atunci un ilustru necunoscut, a
primit respectiva sum` de bani.
Un lucru este cert, [i anume
faptul c` în anchet` a sus]inut
c` nu [tia c` dolarii erau fal[i.
De altfel, cu toate c` este
cel mai bogat om din România
[i c` pozeaz` într-un om de
lume, cel pu]in pân` la jum`tatea anilor ’90, lui Sorin Ovidiu
Vântu nu i-a displ`cut compania unor lideri din lumea interlop`. Nu vom prezenta în ordine cronologic` activitatea lui

Sorin Vântu, întrucât spa]iul nu
o permite, dar promitem s` revenim în numerele viitoare.

De la falsuri la zahãr
În leg`tur` cu rela]iile sale
cu lumea interlop`, ne permitem s` men]ion`m urm`torul
aspect. Fiind ac]ionar principal
la SC Gelsor, Vântu a devenit
brusc pasionat de pictur` [i
sculptur`. În acest mod, la el au
ajuns trei statuete recomandate
a fi apar]inut lui Brâncu[i [i
oferite spre vânzare de Gigi
Boeru. S-a pl`tit, desigur, „la
negru“ o sum` destul de important` pentru anul 1995 sau
1996. Ulterior îns`, Vântu, probabil în urma unor expertize,
[i-a dat seama c` statuetele sunt
falsuri. Culmea este c`, de[i a
returnat statuetele, f`r` a se [ti
dac` a primit sau nu banii înd`r`t, acestea au fost descoperite
de ofi]erii Serviciului de combatere a crimei organizate tot la
unul dintre fo[tii apropia]i ai lui
Sorin Vântu, al c`rui nume nu îl

public`m, dar care a dat o declara]ie unui s`pt`mânal de
moravuri mai mult sau mai pu]in grele. Pentru a nu fi publicat` aceast` declara]ie, care a
fost înregistrat` pe o caset` audio, Sorin Vântu a cump`rat
pur [i simplu revista respectiv`,
unde [i în prezent are o treime
din ac]iuni.
Alt` afacere dubioas` a lui
Sorin Ovidiu Vântu a fost importul de zah`r din Republica
Moldova. Dup` cum probabil
cititorii î[i amintesc, la începutul anilor ’90 m`rfurile importate din Republica Moldova
erau scutite de taxe vamale.
Toate bune [i frumoase, numai
c` zah`rul era adus din Ucraina
[i ambalat la Tiraspol, capitala
a[a-zisei Republici Transnistria, aflat` în acel moment în
conflict armat cu Republica
Moldova. Bineîn]eles c` pe zah`rul ambalat la Tiraspol se
aplicau [tan]ele cu sigla Republicii Moldova. În perioada la
care ne referim, mai mul]i importatori s-au îmbog`]it în urma unor astfel de afaceri. Dac`
Vântu a avut sau nu rela]ii personale cu banda comunist` de
la Tiraspol, este un lucru care
prive[te sau ar trebui s` priveasc` alte structuri din Româ-

nia. Se pare c` zah`rul adus în
]ar` era infestat radioactiv, ceea
ce ar explica rentabilitatea deosebit` a „afacerii“.

Speculaþii pe o piaþã
inexistentã
Cam în acela[i timp, Vântu se implic`, sau este sf`tuit s`
o fac`, în specula]ii pe pia]a de
capital. „Pia]` de capital în
România în 1992 sau 1993?“
ve]i întreba, pe bun` dreptate.
Evident, nu exista, dar existau
certificatele de ac]ionar. Împreun` cu Dan Fisher, proprietar al
SC Investcom Capital SRL,
Vântu cump`r` de pe pia]a neagr` 150.000 de certificate de
ac]ionar, pe care nu le eviden]iaz` în contabilitate. Se ceart`
cu Dan Fisher, care, pentru
anumite motive, pân` în prezent neclare, îl reclam` la SRI.
Cert este c`, în urma afacerii cu
certificatele de ac]ionar, Garda
Financiar` se sesizeaz`. Urmeaz` un dosar înaintat Cur]ii
Supreme de Justi]ie, înregistrat
cu num`rul 26004/08.01.1994.
Acelea[i protec]ii oculte vor
ac]iona ca de atâtea ori în cazul
lui Vântu [i în acest dosar.
La un moment dat, Vântu
pare a renun]a la alte afaceri,
rezumându-se doar la specula]ii
financiare, care, dup` cum s-a
v`zut în cazul FNI, au fost mai
curând inginerii financiare sau
sisteme piramidale gen Caritas,
concepute mult mai subtil.

Afaceri cu armament
Totu[i, dup` cum va afirma un ofi]er din Direc]ia de In-

forma]ii Militare, Sorin Vântu a
fost semnalat în leg`tur` cu fostul ministru al Ap`r`rii, generalul (r) V.A. St`nculescu, cu [eful Poli]iei Militare, col. Câmpan [i cu [eful Laboratorului de
S`n`tate Mintal` de la Spitalul
Militar Central. S-a stabilit c`
cei trei ar fi inten]ionat s` ob]in`, în favoarea Concernului
Matra din Fran]a, capacit`]ile
industriei militare aeronautice,
inclusiv laboratoarele sau sta]iile-pilot de cercetare. Obiectivele care urmau a fi achizi]ionate erau Turbomecanica, IOR,
precum [i Institutul de Cercet`ri Aviatice. Faptul în sine
poate nu ar fi avut nimic ciudat,
mai pu]in combina]ia VântuSt`nculescu. Concernul Matra
este oricum renumit pentru produc]ia de rachete Exocet. În
acest moment, în gândul unor
ofi]eri din Contraspionajul Militar au ap`rut primele semne
de întrebare, întrucât grupul
respectiv a trecut la ac]iuni de
lobby, atât pentru achizi]ionarea institu]iilor nominalizate,
cât [i pentru cump`rarea de
c`tre România a licen]ei de produc]ie a rachetelor Exocet.
Imperiul mediatic, adev`rul asupra dezastrului FNI, atacurile asupra B`ncii Interna]ionale a Religiilor, ciudata Agen]ie de pres` „Universul“, conceput` a fi un fel de perdea în
spatele c`reia s` se poat` întreprinde munc` specific` serviciilor de informa]ii, vor forma subiectele unor articole viitoare.
Departamentul
Investiga]iI
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RAPORT
privind activitatea desfq[uratq de Serviciul Român de Informa]ii în anul 2004
2.3. Prevenirea altor riscuri
[i amenin]`ri
transfrontaliere
Consolidarea tendin]ei de
inter-rela]ionare a riscurilor [i
amenin]`rilor transfrontaliere
non-militare, multe manifestându-se conex terorismului, [i
– implicit – cre[terea semnificativ` a gradului lor de periculozitate au impus o aten]ie sporit`
din partea Serviciului Român
de Informa]ii, activit`]ile desf`[urate contribuind la sprijinirea
institu]iilor abilitate de prevenire [i contracarare a riscurilor
[i amenin]`rilor asociate:
 criminalit`]ii organizate
transfrontaliere.
Plasarea României la intersec]ia celor dou` coridoare
trans-europene (est-vest [i sudnord) face din teritoriul na]ional o zon` de interes deosebit pentru opera]iunile ilegale
derulate de re]elele de crim`
organizat` din spa]iul balcanic,
respectiv CSI.
Principalele activit`]i ilegale desf`[urate, pe teritoriul
]`rii noastre, de c`tre membrii
acestor re]ele sunt:
 contrabanda [i evaziunea fiscal` de propor]ii
În opera]iuni de contraband` [i trafic ilegal cu produse
puternic accizate (]igarete, cafea, alcool, produse petroliere),
materii prime arme u[oare [i
muni]ie, material lemnos sau
substan]e toxice sunt implicate
grup`rile criminale ruso-moldovene, din spa]iul ex-iugoslav,
Turcia, Grecia, Cipru, Siria,
Liban.
Majoritatea acestor activit`]i se desf`[oar` pe segmentul
de frontier` cu Republica Moldova [i Ucraina, beneficiind –
în multe situa]ii – de complicitatea unor func]ionari din cadrul autorit`]ilor vamale [i de
frontier`.
Pentru contraband` cu alcool, membrii re]elelor utilizeaz` certificate de origine false
pentru alcoolul produs în Ucraina [i Federa]ia Rus`, speculând facilit`]ile acordului de liber schimb existent între România [i Republica Moldova.
}igaretele provin în principal
de la furnizori din Grecia, Cipru [i statele ex-iugoslave [i
sunt recep]ionate pe c`i maritime sau aeriene, fiind ulterior
tranzitate rutier prin Republica
Moldova spre România sau
Occident.
Serviciul Român de Informa]ii a transmis organelor de
cercetare [i urm`rire penal` inform`ri referitoare la activit`-

]ile de acest tip derulate de re]ele de criminalitate organizat` ce
activau în jude]ele Bihor, Boto[ani, Bra[ov, Br`ila, Buz`u,
Constan]a, Gorj, Hunedoara,
Maramure[, Prahova, respectiv
în Municipiul Bucure[ti;
 sp`larea banilor.
Pentru „albirea“ sumelor
provenite din activit`]i ilegale,
exponen]i ai re]elelor criminale
(moldovene[ti, arabe, chineze,
italiene, turce, dar [i autohtone)
recurg la implicarea în tranzac]ii comerciale a firmelor-fantom`, efectuarea de opera]iuni
comerciale interna]ionale cu
firme înregistrate în paradisuri
fiscale sau cu reprezentan]ele
societ`]ilor comerciale în zonele libere din ]ara noastr`, ori la
„investi]ii“ concretizate în achizi]ionarea de imobile, mari suprafe]e de teren, pachete de ac]iuni ale unor societ`]i comerciale române[ti scoase la vânzare în cadrul procesului de privatizare (unele utilizate ulterior
ca garan]ie pentru ob]inerea de
credite).
Pe de alt` parte, sume
importante în valut` sunt expatriate de re]elele turce, arabe [i
chineze prin intermediul unor
curieri cona]ionali, de multe ori
angaja]i ai unor firme de transport/turism, case de schimb valutar ori documente bancare [i
carduri falsificate.
SRI a pus la dispozi]ia
organismelor abilitate date [i
informa]ii privind acte infrac]ionale de acest tip derulate de
re]ele de criminalitate organizat` din jude]ele Bac`u, Br`ila,
Dâmbovi]a, Gala]i, Giurgiu,
Maramure[, Olt, Prahova [i
municipiul Bucure[ti;
 migra]ia ilegal` [i traficul de carne vie.
În condi]iile în care tind s`
devin` chiar mai profitabile decât traficul de droguri, activit`]ile de acest tip continu` s` reprezinte o serioas` surs` de
risc, re]elele specializate diversificându-[i [i adaptându-[i
permanent metodele de operare
pentru a diminua efectele m`surilor de securizare a frontierelor adoptate de autorit`]ile române.
Opera]iunile derulate pe
rute originale din regiunea asiatic` (Pakistan, Bangladesh,
Afganistan, Iran, Irak), Turcia
[i, respectiv, statele CSI, implic` într-o propor]ie tot mai consistent` cet`]eni moldoveni, dar
[i autohtoni, atât în calitate de
c`l`uze, transportatori [i organizatori, cât [i de emigran]i c`tre statele Uniunii Europene.

Între liderii de re]ele au
fost stabilite parteneriate conjuncturale atât în materie de
racolare [i organizare a grupurilor, cât [i de realizare a transportului în str`in`tate (mai ales
în condi]iile în care unii dintre
membrii re]elelor care înso]eau
grupurile de migran]i nu mai
puteau efectua astfel de opera]iuni, fiind aresta]i sau da]i în
consemn la frontier`).
Pentru facilitarea accesului în spa]iul comunitar a migran]ilor ilegali ori derularea de
opera]iuni de trafic de carne vie
c`tre state occidentale (Italia,
Austria, Spania, Germania),
dar [i c`tre Bosnia-Her]egovina, provincia Kosovo, Turcia,
Albania, Uniunea Serbia Muntenegru sau Emiratele Arabe
Unite, re]elele specializate recurg frecvent la contrafacerea
documentelor de c`l`torie române[ti [i str`ine.
În baza investig`rii informative, Serviciul Român de Informa]ii a sesizat organismele
de cercetare [i urm`rire penal`
cu privire la activit`]ile infrac]ionale derulate de re]ele specializate din jude]ele Br`ila,
Cara[-Severin, Cluj, Gorj, Ialomi]a, Maramure[, Mehedin]i,
Suceava, Vaslui;
 traficul de droguri.
Pe lâng` activit`]ile de
trafic derulate de re]ele alc`tuite din cet`]eni turci, sirieni,
iranieni, moldoveni [i din alte
state ale spa]iului CSI, având
conexiuni în mediile interlope
autohtone, dar [i din statele UE
(Austria, Germania, Ungaria)
se înregistreaz` o cre[tere a
consumului de droguri la nivel
na]ional.
Pentru introducerea în ]ar`
a unor cantit`]i însemnate de
substan]e halucinogene sunt
utilizate transporturi de m`rfuri
voluminoase destinate exportului (în special textile, aflate în
tranzit pe teritoriul României),
importurile de produse perisabile (citrice, fructe exotice [i
ou` din Turcia, respectiv Republica Moldova) [i transportul
interna]ional de persoane, prin
exploatarea unor bre[e în punctele de control vamal [i de frontier`, respectiv a coruptibilit`]ii
unor func]ionari din cadrul
acestor institu]ii.
SRI a pus la dispozi]ia organismelor de cercetare [i urm`rire penal` date privind activit`]ile de trafic [i distribu]ie de
droguri derulate de re]ele de
criminalitate organizat` ce activau în jude]ele Arad, Bac`u,
Boto[ani, Br`ila, Cara[-Seve-

rin, Hunedoara, Mure[, Sibiu,
[i municipiul Bucure[ti;
 fraude prin intermediul
mijloacelor electronice de plat`.
Grup`rile autohtone specializate în comiterea acestui
gen de infrac]iuni au dezvoltat
leg`turi cu structuri similare
din str`in`tate, îndeosebi din
spa]iul Schengen (în principal
Italia, Spania, Fran]a, Marea
Britanie), pentru desf`[urarea,
în comun, a activit`]ilor de
skimming.
În activitatea infrac]ional`,
membrii re]elelor din România
utilizeaz` diverse canale de
comunica]ie pentru stabilirea
de leg`turi cu hackeri din alte
]`ri, cu ajutorul c`rora sunt procurate [i verificate conturile [i
datele de identificare a cardurilor.
Dup` devalizarea conturilor de card, banii sunt depozita]i în b`nci din str`in`tate, iar

De[i riscurile de aceast`
factur` au înregistrat o diminuare, unit`]ile economice autohtone ce de]in astfel de tehnologii
[i produse continu` s` suscite
interes pentru persoane fizice [i
juridice din state din Asia,
Orientul Mijlociu, Africa Central` [i de Nord, care deruleaz`
programe clandestine sau vizeaz` achizi]ii în acest domeniu.
În raport cu România, statele proliferante au manifestat
interes, în principal, pentru:
– ob]inerea/achizi]ia de expertiz` din ]ara noastr`, prin preg`tirea în România a unor
speciali[ti proprii, ini]ierea
unor cooper`ri [tiin]ifice cu
entit`]i autohtone sau încerc`ri de racolare a unor speciali[ti români;
– structurarea pe teritoriul na]ional a unor re]ele specializate în achizi]ii [i transferuri
ilegale de produse cu dubl`

zori de produse [i tehnologii
aflate sub inciden]a controlului
interna]ional a fost preluat de
firme private – produc`toare
sau intermediare – ce beneficiaz` de conexiuni subterane în
mediul factorilor decizionali
[i/sau de sprijinul serviciilor de
informa]ii din unele state.
Un alt important factor de
risc extern pentru România
continu` s` fie prezen]a unor
stocuri considerabile de armament, respectiv capacit`]i de
produc]ie [i cercetare în Transnistria.
2.4. Vulnerabilit`]i [i riscuri
pe dimensiunea economic` a
securit`]ii na]ionale
Date fiind multitudinea [i
complexitatea riscurilor [i vulnerabilit`]ilor manifestate pe
aceast` dimensiune [i impactul
lor major asupra vie]ii sociale
în ansamblu, SRI a fost preocupat de identificarea evolu]iilor

leg`turile externe achit` sumele
aferente partenerilor români,
utilizând inclusiv servicii de
transfer bancar.
Serviciul Român de Informa]ii a sesizat organismele de
cercetare [i urm`rire penal` în
leg`tur` cu implicarea în acest
tip de activit`]i a unor re]ele de
criminalitate organizat` din jude]ele Boto[ani, Cluj, Olt, Teleorman;
 prolifer`rii armelor de
distrugere în mas` [i a vectorilor purt`tori, traficului cu substan]e [i materiale supuse controlului destina]iei finale, respectiv prolifer`rii armamentului conven]ional.

utilizare din categoria echipamentelor, utilajelor, ma[inilor
unelte [i elementelor de automatizare, cu implicarea unor
firme române[ti produc`toare, comerciale [i de cercetare.
Riscuri poten]iale deriv` [i
din faptul c` teritoriul na]ional
este vizat ca spa]iu de tranzit
pentru exporturi de armament
c`tre spa]ii supuse embargoului, prin tranzac]ii aparent legale c`tre state ce nu se afl` pe
listele organismelor interna]ionale de control, cu utilizarea de
certificate de utilizator final
false.
Ca particularitate, re]ine
aten]ia faptul c` rolul de furni-

cu poten]ial de risc la adresa
securit`]ii na]ionale, informa]iile ob]inute fiind valorificate
în ini]ierea, potrivit competen]elor legale, a unor ac]iuni specifice de prevenire/contracarare, respectiv prin punerea la
dispozi]ia organismelor abilitate a datelor necesare pentru
adoptarea m`surilor ce se impuneau.
Au fost semnalate factorilor în drept disfunc]ii trenante
în sectoare economice de interes strategic ori în desf`[urarea
proceselor de privatizare, restructurare/modernizare economic`, respectiv de implementare a standardelor de per-
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forman]` comunitare. Totodat`,
au fost avute în aten]ie ac]iunile
ini]iate de entit`]i private interne [i externe ori grupuri de
interese agregate în jurul s`u
beneficiind de sprijinul unor
persoane cu func]ii de decizie
în vederea valorific`rii oportunit`]ilor generate în cadrul
acestor procese în defavoarea
interesului public.
Informa]iile ob]inute de
Serviciu în perioada de referin]` au eviden]iat c` principalele
vulnerabilit`]i ori riscuri pe dimensiunea economic` a securit`]ii na]ionale au fost generate,
ca [i în anul precedent, de:
 deficien]ele în activitatea managerial` în importante
sectoare economice, care au favorizat persisten]a sau apari]ia
unor surse de risc în activitatea
unor agen]i economici ori –
chiar – la nivel de ramur`:
• în domeniul energetic
Derularea necorespunz`toare a programelor de reabilitare-modernizare, deseori cu
sprijinul cointeresat al unor factori de decizie, a condus la supliment`ri nejustificate ale costurilor investi]iilor, neatingerea
parametrilor de performan]`
prev`zu]i în studiile de fezabilitate [i perpetuarea riscurilor
de insecuritate industrial`.
În acest sens, re]in aten]ia:
– deficien]ele/întârzierile înregistrate în asigurarea componen]ei interne a programului
de investi]ii, care au afectat
finalizarea la termen a lucr`rilor contractate;
– lipsa de preocupare a beneficiarilor pentru urm`rirea graficelor [i îndeplinirea criteriilor de performan]` tehnic` a
lucr`rilor executate;
– decontarea în avans a unor
lucr`ri neexecutate ori acceptarea unor suplimentari nejustificate ale devizelor;
– gestionarea ineficient` a resurselor financiare disponibile (alocate de la bugetul de
stat ori provenite din credite
externe, majoritatea cu garan]ie guvernamental`), inclusiv
ca urmare a interpunerii pe
fluxurile de aprovizionare a
unor firme intermediare agreate, respectiv ac]iunilor unor
grupuri de interese cu conexiuni în spa]iul CSI în direc]ia prelu`rii controlului asupra importurilor de combustibili.
Pe acest fond, s-a produs o
sc`dere a atractivit`]ii societ`]ilor din domeniu incluse în programul de privatizare, care –
coroborat` cu întârzierile înregistrate în procesul de liberalizare a pie]ei energetice – a generat dificult`]i suplimentare în
îndeplinirea obliga]iilor asumate în cadrul negocierilor cu
Uniunea European` [i organismele financiare interna]ionale;
• în exploatarea [i valorificarea resurselor naturale
Atribuirea contractelor de
investi]ii [i între]inere a exploa-

t`rilor miniere, respectiv a celor
de aprovizionare unor firme
agreate de factorii de conducere ai unit`]ilor miniere – uneori în complicitate cu lideri sindicali – a produs prejudicii
semnificative bugetelor societ`]ilor de profil, favorizând, totodat`, perpetuarea unor st`ri de
insecuritate în exploatarea instala]iilor.
Interpunerea intereselor
personale [i/sau de grup în gestionarea re]elelor de distribu]ie
a gazelor naturale, coroborat`
cu deficien]ele manifestate în
exercitarea atribu]iilor de supraveghere [i control al derul`rii unor proiecte investi]ionale în sistem de parteneriat public-privat, s-a repercutat nu
doar în planul securit`]ii în exploatare [i eficien]ei activit`]ii,
ci [i asupra perspectivelor de
integrare a ]`rii noastre în marile infrastructuri europene de
transport al resurselor petrogazeifere;
• în modernizarea [i dezvoltarea infrastructurii
Perpetuarea deficien]elor
în implementarea proiectelor
de reabilitare [i dezvoltare a
infrastructurii na]ionale (semnalate, de altfel, [i în precedentul raport de activitate al Serviciului), asociate îndeosebi practicilor ilegale în atribuirea [i
executarea contractelor în domeniu, a afectat succesul eforturilor angajate pentru recuperarea decalajelor înregistrate în
raport cu standardele comunitare.
Procesul de modernizare a
infrastructurii a fost afectat de:
– încredin]area, pe criterii clientelare, a unor proiecte investi]ionale de anvergur`, în
condi]ii dezavantajoase pentru beneficiari, ori condi]ionarea atribuirii contractului
de subcontractarea unor lucr`ri c`tre firme agreate;
– acceptarea – uneori interesat`
– de c`tre factorii abilita]i a
unor derog`ri de la parametri
de calitate prev`zu]i în caiete-

le de sarcini, decal`ri ale termenelor de execu]ie, supliment`ri nesus]inute tehnic ale
costurilor de execu]ie a lucr`rilor ori efectuarea anticipat`
a unor pl`]i;
– lipsa de preocupare a unor factori responsabili pentru solu]ionarea problemelor juridice
(îndeosebi cele asociate statutului unor terenuri) care au
grevat asupra demar`rii/derul`rii unor investi]ii (precum
parcurile industriale);
– gradul înc` redus de expertiz`
în redactarea unor proiecte capabile s` atrag` finan]are extern`, dublat de dificult`]ile remanente în constituirea componen]ei financiare interne;
– executarea deficitar` a lucr`rilor de între]inere, pe fondul
insuficien]ei fondurilor disponibile, respectiv dezinteresului unor persoane cu func]ii
de decizie;
• în domeniul industrial
Au continuat ac]iunile
unor grupuri de interese vizând
ob]inerea de pozi]ii dominante
pe anumite pie]e, prin preluarea
direct`/prin intermediari a unor
societ`]i cu profil unic [i influen]area deciziilor strategice în
domeniu (n.n – concentr`ri
economice fiind, deja, realizate
în sectoare precum produc]ia
de tabl`, aluminiu, cupru, ciment, celuloz` [i hârtie, produse clorosodice, farmaceutice,
industrializarea lemnului, siderurgie [i metalurgie).
Pe de alt` parte, profitând
de lacunele contractelor de privatizare a unor societ`]i, respectiv de laxitatea controlului
exercitat de institu]iile abilitate,
unii dintre noii ac]ionari majoritari au tergiversat îndeplinirea
obliga]iilor investi]ionale asumate la preluarea pachetelor de
ac]iuni;
• în agricultur`
Gradul ridicat de fragmentare al exploata]iilor agricole asociat cu întârzierile [i
deficien]ele în armonizarea politicilor agricole na]ionale cu

cele ale UE, precum [i lipsa
fondurilor necesare pentru realizarea investi]iilor necesare de
c`tre produc`torii [i procesatorii autohtoni au continuat s`
afecteze sever eficien]a activit`]ilor derulate în acest sector.
Pe de alt` parte, reprezentan]i ai unor societ`]i comerciale autohtone [i str`ine au ac]ionat pentru valorificarea în interes propriu a oportunit`]ilor
conferite de programele europene de preaderare ori cele na]ionale de sus]inere a produc`torilor agricoli, inclusiv prin
realizarea de concentr`ri (suprafe]e de teren, spa]ii zootehnice [i capacit`]i de produc]ie
din agricultur`), valorizate exclusiv din perspectiva ob]inerii
de subven]ii ori realiz`rii de
tranzac]ii funciare speculative.
Totodat`, se men]in riscurile în domeniul securit`]ii alimentare, pe fondul intensific`rii preocup`rilor unor societ`]i
de realizare a unor importuri de
produse alimentare necorespunz`toare din punct de vedere
calitativ (expirate sau contaminate cu agen]i patogeni), respectiv de utilizare a unor tehnologii de cultur` transgenice, cu
nerespectarea normelor europene în domeniul agricol;
• protec]ia factorilor de
mediu
Ca urmare a dezinteresului
unor factori de conducere ai
unor agen]i economici poluatori pentru respectarea legisla]iei din domeniul protec]iei
mediului [i, în special, pentru
realizarea programelor de conformare stabilite la ob]inerea
autoriza]iilor de mediu sau la
achizi]ionarea pachetelor majoritare de ac]iuni, respectiv insuficien]ei fondurilor disponibile
pentru realizarea unor proiecte
de anvergur`, se men]in premise de poluare sever` a mediului
înconjur`tor.
Vulnerabilit`]i grave, din
aceast` perspectiv`, se înregistreaz` îndeosebi în activitatea
unit`]ilor economice din chi-

mie, petrochimie [i metalurgie,
dar [i în ceea ce prive[te conservarea ori depozitarea unor
substan]e periculoase, respectiv
de[euri menajere.
De asemenea, au continuat
s` fie efectuate importuri de de[euri periculoase, utilaje [i tehnologii poluante, cu impact negativ asupra st`rii de s`n`tate a
popula]iei.
De asemenea, au fost semnalate deficien]e în implementarea unor programe cu finan]are comunitar`, respectiv în
administrarea ariilor naturale
protejate la nivel na]ional [i
mondial (în special a Rezerva]iei Biosferei „Delta Dun`rii“), precum [i a fondului forestier [i cinegetic (în contextul
aplic`rii defectuoase a Legii
1/2000 [i exploat`rii abuzive a
resurselor disponibile);
 activit`]ile de criminalitate economico-financiar`, care
au limitat succesul m`surilor
vizând cre[terea gradului de
colectare a veniturilor la bugetul de stat.
Cele mai severe repercusiuni asupra constituirii resurselor bugetului public au fost generate de sustragerea de la plata
integral` sau par]ial` a taxelor
[i impozitelor datorate, a unor
societ`]i comerciale autohtone
[i str`ine, respectiv de practicile evazioniste asociate opera]iunilor de contraband` cu m`rfuri puternic accizate (în special ]igarete, cafea, b`uturi [i
produse petroliere) ori activit`]ilor fictive de export (derulate
în scopul ob]inerii return`rii ilegale a TVA).
Proliferarea acestor activit`]i a fost favorizat` de punerea
în dependen]a [i cointeresarea
material` a unor func]ionari cu
putere de decizie sau cu atribu]ii de control din cadrul administra]iei centrale/locale, care
au dezvoltat veritabile circuite
rela]ionale destinate nu doar
protej`rii grupului lor de interese, ci [i asigur`rii unui mecanism de promovare pe criterii

clientelare a func]ionarilor publici implica]i.
Sus]inerea acordat` de respectivii func]ionari s-a materializat în:
– exceptarea de la ac]iunile de
control ori derularea de controale formale (soldate inclusiv cu aplicarea de sanc]iuni
simbolice) la firmele agreate;
– avertizarea prealabil` a societ`]ilor vizate de organismele
cu atribu]ii de control [i,
chiar, acordarea de consultan]` în scopul acoperirii unor
nereguli ori sustragerii acestora de la r`spundere civil`/
penal`;
– neinstituirea sechestrului asigur`tor asupra bunurilor societ`]ilor favorizate, care ar
urma s` fie executate silit în
vederea recuper`rii prejudiciilor provocate bugetului de
stat ori celui al asigur`rilor
sociale;
– acordarea de facilit`]i fiscale
(scutiri de la plata garan]iilor
la importul de bunuri [i m`rfuri) unor firme ce deruleaz`
opera]iuni de import-export,
cu înc`lcarea reglement`rilor
vamale;
– încadr`ri tarifare eronate ale
m`rfurilor [i bunurilor importate/exportate, inclusiv pe
baza unor documente contraf`cute;
– acceptarea unor documente
privind exporturi fictive de
m`rfuri, în scopul ob]inerii
ilegale de TVA;
– exercitarea de presiuni în vederea exoner`rii de r`spundere a unor subordona]i identifica]i de organele abilitate ca
fiind implica]i în activit`]i ilegale, [.a.
Pe de alt` parte, în pofida
evolu]iilor pozitive înregistrate pe linia securiz`rii frontierelor [i perfec]ion`rii mecanismelor de control vamal, organismele specializate în acest
domeniu au continuat s` se
confrunte cu dificult`]i în desf`[urarea activit`]ii specifice,
derivate din:
– insuficien]a resurselor umane
[i logistice alocate pentru asigurarea supravegherii vamale
[i monitorizarea traficului naval pe zone situate la frontiera
maritim`;
– întârzierile acumulate în finalizarea unor obiective de investi]ii;
– problemele tehnice în exploatarea echipamentelor mobile
de detec]ie [i control privind
produsele pretabile a face
obiectul traficului ilegal;
– func]ionarea necorespunz`toare a Sistemului Informatic
Integrat Vamal.
M`surile adoptate la nivelul institu]iilor statului cu atribu]ii de control [i aplicare a legii (inclusiv ca urmare a inform`rilor/sesiz`rilor SRI) au
condus la diminuarea acestor
practici, care continu` – totu[i
– s` reprezinte un factor de
risc. (va urma)
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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...

Valentine’s sau nu?

Fondante acre
Într-o perioad` în care s-a
vorbit atât despre toleran]` (desigur, într-un context mult mai
complicat [i delicat decât am
de gând s` abordez, cu umilin]`, azi), preg`ti]i-v` pentru
înc` o predic`, dar, v` promit,
într-un context mult mai roz.
Dar chiar foarte roz. E vorba,
fire[te, de Valentine’s Day, c`ci
pentru un observator atent al tuturor chestiunilor în care oamenii se vâr` cu capul înainte, a
ajuns un musai.
De[i mi se solicit` p`rerea
adesea pe acest subiect, trebuie
s` spun din capul locului c`
n-am nici o p`rere, în nici un
caz una radical`, alta decât c`
m` enerveaz` groaznic atitudinea dispre]uitor-superioar`
devenit` de rigoare printre unii
[i al]ii. M` enerveaz` argumentul c` e ceva neromânesc, un

Ne place, nu ne place, avem [tiri cu Valentine’s
Day, târguri de cadouri de Valentine’s Day,
promo]ii în magazine [i seri speciale în restaurante
[i cluburi de Valentine’s Day... E o sqrbqtoare
foarte tânqrq, a[a cq cel mai bine e sq ne spunq
tinerii dacq e bine sau nu s-o facem [i pe asta.

împrumut (s-o fi întrebat cineva ce s-ar fi întâmplat dac` anumi]i str`mo[i n-ar fi împrumutat, s` zicem, de la romani
ideea utilit`]ii unui sistem de
canalizare sau al unuia de drumuri) sau cel c` în calendarul

ortodox nu exist` Sfântul Valentin (de parc` în ziua de 14
februarie, pentru c` despre ea
este vorba, s`rb`tore[te cineva
vreun sfânt... e doar un nume,
ce naiba, a[a cum pe unii dintre
noi îi cheam` Vasile) sau c` e o
s`rb`toare consumist` neru[inat` (de parc`, cel pu]in de
când a devenit popular` la noi,
ar fi avut vreodat` o valoare
profund`, care a fost întinat` de
patima consumului) [i a[a mai
departe.
E drept, nici eu nu particip
la ea. Nu [tiu exact de ce. Poate
c`, în topul zeit`]ilor mele preferate, un oarecare exemplar
gr`su], cu arcul pe um`r, nu
ocup` un loc frunta[. Poate c`
nu-mi place cantitatea de inimi
[i atmosfera fondant`. {i, mai
grav, de[i [tiu c` e popular`, nu
cunosc pe nimeni care s-o fi
s`rb`torit vreodat` (dar asta nu

dovede[te decât, probabil, c`
tr`iesc într-o lume îngust`).
Poate c`-mi place zahariseala
spontan`, nu organizat`. N-are
importan]`. Dar dac` exist` oameni care au nevoie de o zi ca
asta ca s` fac` un dar, s` zicem
([i niciodat` nu trebuie subestimat` func]ia darului, mai ales
între îndr`gosti]i, c`ci, dup`
cum spunea un om de[tept, nu
po]i s` zici c` iube[ti pe cineva
cu adev`rat pân` nu sim]i nevoia s`-i d`ruie[ti ceva), fie el [i o
inimoar` roz sau un anim`lu]
de plu[ sau o perni]` ro[ie cu
„Te iubesc“ sau un certificat de
c`s`torie de o zi, la care sofistica]ii acestei lumi strâmb` din
nas, ar trebui s`-i l`s`m în pace.
Bodog`neala asta continu` la
adresa unei chestii atât de inofensive, în fond, aduce, în cel
mai bun caz, a snobism. {i în
cel mai r`u a acreal`.

Ioana G. (20 ani, student`).
Eu cred c` e foarte bine, de ce
nu? De ce s` nu existe o zi
oarecum oficial` în care s`
faci ceva deosebit pentru partenerul t`u? Doar pentru c` e
împrumutat` de la americani?
Mi se pare o tâmpenie s` ne
gândim tot timpul s` protej`m
un fond românesc care oricum
e f`cut din împrumuturi. Da,
mie-mi place [i, de când sunt
îndr`gostit`, o s`rb`toresc al`turi de prietenul meu.
Sorin T. (24 ani, student).
Când eram în liceu, f`ceam tot
felul de manifest`ri, de petreceri... era foarte bine, pentru
c` în ziua aia chiar [i cei mai

Adrian P. (20 ani, student).
E nasol dac` e[ti singur. Cred
c`, dac` a[ avea o prieten`, a[
veni m`car cu o floare la ea.
Normal c` se fac chefuri, petreceri [i ai ce s` faci în seara
respectiv`, dar parc` atunci
când te ui]i în jur [i vezi numai
inimioare [i numai cupluri,
devii mai con[tient de singur`tatea ta. Dar s`rb`toarea în
sine mi se pare o idee bun`.
Orice zi mai special` e bun`.
Daria I. (25 ani, masterand).
Cred c` e mai mult pentru liceeni. Dac` ai trecut de vârsta
asta, parc` nu prea mai ai chef.
Dar n-am nimic împotriva ei,
doar c` m` enerveaz` pu]in
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timizi puteau s` abordeze o
fat` sub p`l`ria asta a s`rb`torii... Dup` aceea n-am mai
acordat mare aten]ie, pentru c`
eu sunt genul de om care oricum face mici cadouri [i surprize, a[a c` o zi special` pentru asta nu mi se pare util`.
Dana C. (23 ani, student`). E
o mare tâmpenie, la care nu
vreau s` particip niciodat`, am
sau n-am prieten... Cred c`
sunt romantic`, dar nu-mi plac
dulceg`riile astea. Mi se pare
c` se face un tam-tam prea
mare pentru o chestie destul
de stupid`.

aglomera]ia din ora[ [i din
magazine. Oricum, dac` nu-]i
place, nu te oblig` nimeni s`
participi.
Bogdan N. (19 ani, student). Nu-mi place deloc,
mai ales c` tipele se a[teapt`
s` le preg`te[ti ceva special,
s` le duci undeva sau s` le
faci cadouri... Mie nu-mi
place s` fiu presat s` fac a[a
ceva. {i nu-mi place nici s`
cump`r la repezeal` un ursule] sau alt` prostie din asta,
numai ca s` n-am probleme.
A[ vrea s` nu i se mai acorde
atâta importan]`.
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