
GAZETA DE
SATU         MARE

Anul I l Nr.3 l 18-24 iunie 2013 l 16 pagini l ediţie gratuită

w
w

w
.g

az
et

ad
es

at
um

ar
e.

ro

Huzur pentru fAMIlIA vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare 

Go(vo)rilă, din ce bani ţi-ai tras vilă? 
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Generalul Predoiu, 
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lui Băsescu 
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Senatorul Valer Marian
reacţionează împotriva
detractorilor săi 
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Pe cine va reprezenta
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După un an de guvernare USL (II)
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Tot mai mulţi români sunt nemulţumiţi nu neapărat pentru că
USL a uitat de principalele promisiuni economico-financiare şi
pentru că nu apar semne mai bune de trai cât mai ales pentru că
USL nu şi-a îndeplinit nici sloganul electoral „Dreptate până la
capăt”. Principalii exponenţi şi profitori ai guvernării Băsescu-
Boc se plimbă în libertate şi unii chiar prosperă în continuare.
Fostul şef al Fiscului, Sorin Blejnar a scăpat de presiunea procu-
rorilor şi îşi bronzează ceafa grasă pe plaje exotice râzând în guşă.
Elena Udrea divorţează şi-l vizitează şi curtează pe junele primar
de Baia Mare, fost rival al premierului Victor Ponta. Veşnic ferice
Adrian Videanu joacă liniştit table pe Coasta de Azur cu cuscrul
prezidenţial Sida senior. Iar principalii pretorieni ai locatarului
încă jucător de la Cotroceni au fost reevaluaţi şi au intrat în gra-
ţiile unei părţi a şefimii USL-iste. Fostul procuror general Laura
Codruta Kovesi a fost redistribuită de premierul Ponta în rolul de
procuror şef al DNA, în pofida opoziţiei majorităţii USL şi a so-
cietăţii civile. Principalii şefi de servicii secrete, ca, de exemplu,
directorul SRI George Maior şi primul său adjunct, generalul Flo-
rian Coldea sau directorul STS, generalul Marcel Opriş, stau la
taclale şi se bat pe burtă cu şefii convertiţi ai USL. Şi mai sugestiv,
generalul cu patru stele pierdute pe umeri, înfoiatul Gabriel
Oprea, după ce a umilit Armata Română sub comanda lui Băsescu
a fost uns vicepremier pe probleme de apărare naţională şi ordine
publică iar amicul său generalul Ilie Botoş, care l-a slugărit pe
Băsescu ca procuror general al României şi ca şef al Direcţiei de
Informaţii a Armatei a fost implantat consilier la Cancelaria pri-
mului ministru. Inclusiv pârlitul de Remus Şpan, care a lăsat dâre
adânci precum un dihor prin toate instituţiile în care s-a oploşit

(SIPI Maramureş, SIPI Satu Mare, Poliţia Judiciară a DNA, Di-
recţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul Naţional al Poliţiei de
Frontieră şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă
din MAI) a fost recuperat în funcţia de consilier al primului ad-
junct al ministrului de Interne, deşi a fost scos afară de guler din
MAI pentru implicare în acte de poliţie politică şi de corupţie. 

Românii sunt nemulţumiţi şi pentru că premierul Ponta a în-
tors-o ca la Ploieşti în mai multe chestiuni sensibile pentru muri-
torii de rând , referitor la care câştigase multă simpatie prin
poziţiile exprimate înainte de a deveni şeful Guvernului. Astfel,
după ce l-a făcut cu ou şi cu oţet pe ex-premierul Ungureanu pen-
tru că intenţiona să cedeze în faţa corporaţiilor americane în pri-
vinţa exploatării gazelor de şist în România, după ce s-a văzut cu
sacii în căruţă, premierul Ponta s-a repliat pe poziţia preşedintelui
Băsescu lăsând pârtie deschisă gigantului Chevron. La fel s-a re-
pliat şi în privinţa exploatării cu cianuri a zăcămintelor de aur de
la Roşia Montana. Şeful Guvernului a derutat electoratul USL şi
prin poziţiile recent exprimate privind necesitatea recunoaşterii
de către România a statului independent Kosovo şi cu privire la
acceptarea căsătoriilor gay. Până şi preoţii şi ierarhii ortodocşi
sunt supăraţi, reproşându-i primului ministru că a favorizat cultul
greco-catolic prin noua lege a retrocedărilor. Iar agricultorii au
fost iritaţi de faptul că guvernul Ponta şi PSD nu au susţinut ini-
ţativa legislativă privind cadastrarea gratuită a terenurilor dobân-
dite în baza legilor fondului funciar, deşi acesta a fost un
angajament electoral trâmbiţat de USL, legea fiind adoptată cu
voturile PNL, PC, PDL, PP-DD şi UDMR.

Valer Marian

SAPTĂMÂNAL INDEPENDENT
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Telefoane utile
Informaţii Romtelecom: 118.932.
Informaţii Romtelecom în limba maghiară: 

(118.300).
Poliţia 112 sau centrala: 0261-807.777 
Pompieri 112 sau: 0261-711.212 
Salvarea 112 sau: 741.111 
Info CFR: 952 
Agenţia CFR: 0261-711.002 
Agenţia TAROM: 0261-712.795 
Autogara: 0261-768.439 
Transurban: 0261-721.971 
Jandarmeria: 956 sau 0261-769.760 
Asistenţa Socială: 979 
Protecţia Civilă: 0261.710.791/710.792, 710.793 
Distrigaz: 0261-710. 928 
Apaserv (apel gratuit, non stop): 0800-827-776 
Urgenţe E.ON Gaz (tel verde): 0800-800-928 
Deranjamente Electrica: 0261-929 
Poliţia Comunitară: 0261-727.020 
Centrul Militar Judeţean: 0261-717.123,/716.513 
Depanare ACR: 0744.792.297 
Depanare auto: 0733-507.026, 0744-507.026 
Refugiul de noapte: 0261-750.135 
Prefectura: 0261-716.309 
Primăria Satu Mare: 0261-807.569, 807.553  
RCS&RDS: 0261-769.999  
Protecţia Consumatorilor (tel verde):

0800-080-999  
Locaterm (non-stop): - 0261-733.693 
Birou teritorial DNA:  0261.759.780 
Anticorupţie MAI: 0261-710.690 
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de

Muncă: 0261-770.237, 0261-770.238 
Direcţia de Sănătate Publică: 

0261-750.481/750.482

Aproape nimeni nu se aștepta că o Judecată de Apoi
mai poate avea loc în România. Toate păreau aranjate
pe ani buni. Toți hoții cu 70% dormeau liniștiți, gân-
dindu-se doar la câți bani trebuie să dea mai departe
ca să-și continue viața infracțională. Hoții cu procente
mai mici credeau că și-au rezolvat și ei problemele,
detașându-se de Traian Băsescu. Ba cei cu procente mai
puține, un fel de opoziție, stăteau liniștiți în umbra lui
Vasile Blaga, care bea de dimineața până seara și speră
să se spargă USL-ul și să vină și ei la guvernare. La
Blaga era chiar mai simplu pentru că locurile de euro-
parlamentari deja sunt cumpărate, s-a făcut o
înțelegere cu Puterea și tuturor infractorilor li s-a promis
că nu se mai fac dosare noi. Cu cele aflate  pe rol se
descurcă fiecare, cum poate și dacă poate. S-a dat un
exemplu cu Gigi, gata s-a făcut norma și pentru MCV și

pentru impresie artistică.
Toți credeau că Traian Băsescu a murit. Ros de boli,

mâncat de băutură, părăsit de toți camarazii politici, cu
grave probleme, legate de droguri, în familia fiicei în-
sărcinate, cu grave probleme legate de corupție în le-
gătură cu activitatea infracțională a fratelui și a fiicei mai
mari, el însuși încolțit pentru că banii nu se mai pot as-
cunde în securitate deplină, Președintele era considerat
o paiață.

Nimeni nu se mai aștepta ca el să pună probleme.
Unii îl vedeau doar în pușcărie, alții o anexă pe lângă
Ponta. Doar că Băsescu care trăiește din ura față de se-
menii lui, simțindu-și sfârșitul aproape și îngrijorat de
forța afișată de Dan Voiculescu, dușmanul său de
moarte, a dat o ultimă lovitură. El cere Parlament uni-
cameral și doar 300 de aleși. În condițiile din România

“pretențiile ” lui Băsescu par o aberație. Nici Don Quijote
nu le-ar lua în serios. Dar fiind vorba despre voința po-
porului și despre faptul că parlamentarii sunt prea
numeroși, referendumul lui Băsescu va face multe va-
luri. Va fi greu pentru USL să nu intre în dialog și va fi
greu să iasă uscată din toată povestea asta.

Băsescu, care părea pe patul de moarte, și-a revenit
pe un val populist cum la noi nu s-a mai întâmplat de
decenii. Poate va veni un moment zero, de analiză a tu-
turor aspectelor vieții social-politice. Căci nu se mai
poate altfel. Chiar și oamenii care nu sunt interesați de
politică au remarcat cât de șifonați și speriați erau liderii
USL și chiar și ei se gândesc ce mulți și inutili parlamen-
tari avem.

Este inevitabil, în aceste condiții, să nu înceapă niște
dezbateri naționale. În lupta pentru cașcaval hoții se vor

ataca unii pe alții. Micii baronași locali, văzând că șefii
lor de la București, unde au dat niște bani ce în prezent
par pierduți, dau din colț în colț, o vor lua pe cont pro-
priu.  Atunci se va vedea ce slabi și cât de infractori sunt
ei. Se va vedea că toată bogăția pe care o au vine
numai din hoții cu statul, din eludarea fiscului sau, pur
și simplu din jaf clasic.

Avem asemenea exemple și la Satu Mare? Există
măcar, unul, dintre bogații Puterii actuale care să fi pro-
dus ceva, să fi inventat el un fel de muștar sau scobitori
mai avantajoase? Greu de spus, în perioada următoare
aceste aspecte se vor analiza la liber. Probabil că după
ce furtuna se va potoli, oamenii de rând nu vor avea
nimic de câștigat. Dar, cine știe, poate ne vine și nouă
rândul la ceva mai bun! Vom vedea, ne așteaptă mare
spectacol! Petru Simion

Vin vremuri grele pentru hoții cu gulere albe!

Joi, 20 iunie a.c., este progra-
mată Conferinţa extrordinară a Or-
ganizaţiei judeţene Satu Mare a
PSD în vederea alegerii noului pre-
şedinte al acesteia, precum şi a Bi-
roului Permanent Judeţean. La
conferinţă şi-a anunţat participarea
preşedintele executiv al PSD, Liviu
Dragnea, care deţine şi funcţia de
preşedinte interimar al Organizaţiei
judeţene Satu Mare. Dragnea a fost
desemnat în această funcţie la Con-
ferinţa judeţeană din 29 martie a.c.,
când senatorul Valer Marian a re-
nunţat să mai candideze, deşi toate
cele 65 de organizaţii locale (co-
munale, orăşeneşti şi municipale)
adoptaseră rezoluţii de susţinere a

candidaturii sale pentru un nou
mandat de preşedinte. Senatorul
Marian a renunţat la funcţie în
urma unei discuţii prealabile cu
preşedintele Victor Ponta şi cu pre-
şedintele executiv Liviu Dragnea,
în principal întrucât i s-a reproşat
că îi deranjează pe americani prin
declaraţiile sale politice.

Membrii şi simpatizanţii PSD
din judeţul Satu Mare şi, în mod
deosebit, aleşii locali (primarii,
consilierii locali şi consilierii jude-
ţeni) au sperat că prin preluarea in-
terimară a funcţiei de preşedinte
judeţean al PSD de către preşedin-
tele executiv naţional Liviu Drag-
nea, care este şi vicepremier şi

ministru al Dezvoltării Regionale
în Guvernul României, vor benefi-
cia de un sprijin mai consistent
pentru realizarea unor proiecte mai
stringente de infrastructură. Din
păcate, în cele aproape trei luni
care au trecut a rămas doar spe-
ranţa. Nu numai că nu au beneficiat
de niciun sprijin concret, dar Liviu
Dragnea nici măcar nu s-a mai
obosit să vină pe la Satu Mare. Mai
mult, deşi senatorul Marian i-a
transmis şi în toamnă şi în iarnă do-
leanţa sindicatului de la Electrolux
de a fi sprijinit în incheierea con-
tractului colectiv de muncă, sens în
care depindeau de poziţia preşedin-
telui patronatului pe ramură, direc-
torul SC Electroaparataj SA din
Alexandria, judeţul Teleorman, în
care Dragnea a fost preşedintele
Consiliului Judeţean până recent,
liderul naţional al PSD nu a făcut
niciun demers în acest sens. De
unde se vede că organizaţiile de
partid şi organizaţiile sindicale sunt
bune doar pentru a aduna voturi în
anii electorali.

Joi, Liviu Dragnea vrea să-l im-
pună în funcţia de preşedinte al Or-
ganizaţiei judeţene a PSD pe
vicepreşedintele Consiliului Jude-
ţean, Mircea Govor. Pe de-o parte,
pentru că acesta îl ascultă orbeşte,

iar, pe de altă parte, pentru că a in-
trat cu Govor în tot felul de combi-
naţii veroase. În acest sens ziarul
nostru a dezvăluit recent că vice-
preşedintele Govor l-a şantajat pe
primarul municipiului Satu Mare,
Dorel Coica, ca să atribuie o licita-
ţie pentru lucrări de  apă şi canali-
zare la Apaserv Satu Mare unei
firme din Teleorman, patronată de
omul de casă şi de afaceri al lui
Dragnea. De asemenea, am dezvă-
luit cum, la iniţiativa lui Dragnea
şi cu concursul ex-ministrului
Transporturilor Ovidiu Silaghi, a
preşedintelui Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, şi a vicepreşedintelui
Mircea Govor, a fost deturnată
suma de 54 milioane de euro, alo-
cată iniţial pentru modernizarea
Aeroportului Baia Mare, la Aero-
portul Satu Mare, urmând să de-
cidă împreună beneficiarii
lucrărilor de modernizare. Nu în
ultimul rând, firma asfaltatoare de
casă a vicepreşedintelui Mircea
Govor, SC Tehnic Asist Botoşani,
a intrat în afaceri cu firma de casă
din Teleroman a vicepremierului
Dragnea. De unde se vede marea
diferenţă dintre promisiunile şi slo-
ganurile electorale ale USL de anul
trecut şi realitatea de astăzi. Cum
rămâne cu cinstea şi dreptatea până
la capăt? (MTV)

Dragnea vine să-şi ungă slugaȘtirea
săptămânii

Traian Băsescu a anunţat, cât
se poate de explicit, că va face
toate eforturile pentru a trans-
forma în praf şi pulbere întreg
efortul vizând revizuirea Con-
stituţiei. La care au participat şi
participă oameni politici, spe-
cialişti în drept constituţional,
reprezentanţi ai societăţii civile
şi ai tuturor instituţiilor intere-
sate. Cum va proceda? Cum
poate contracara USL acţiunea
sa?

Nu este pentru prima dată
când persoana, care deţine în
mod ilegitim funcţia de preşe-
dinte al României, îşi anunţă in-
tenţia de a arunca în aer întreaga
acţiune de revizuire a Constitu-

ţiei. În urmă cu circa o lună, el
ne-a mai informat o dată că va
proceda astfel. În această săptă-
mână însă, a făcut-o extrem de
explicit şi foarte agresiv. Din
nefericire, constat că am avut,
sută la sută, dreptate atunci cand
am susţinut necesitatea transfor-
mării Parlamentului în consti-
tuantă şi elaborarea unei
Constituţii noi. Fiindcă proce-
dura revizuirii presupune o serie
de constrângeri de care Traian
Băsescu va profita din plin.
Avand o marjă mare de mane-
vră, în special prin intermediul
Curţii Constituţionale.

Este limpede că Traian Bă-
sescu se împotriveşte unora din-

tre modificările aduse Constitu-
ţiei. Din câteva motive uşor de
descifrat. Sunt prevederi care,
odată schimbate, îi micşorează
umbrela de protecţie sub care
speră să se ascundă după înche-
ierea mandatului. Sunt alte pre-
vederi care reduc posibilitatea
reprezentanţilor unor instituţii
de a acţiona, în viitor, discreţio-
nar, protejându-i pe protejaţii lui
Băsescu şi punându-i în dificul-
tate pe adversarii acestuia. Ase-
menea modificări se
circumscriu unor garanţii mai
mari acordate drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale
omului, egalităţii de şanse între
apărare şi acuzare în procesul

penal, compoziţiei si atribuţiilor
CSM, atribuţiilor Curţii Consti-
tuţionale, puterii Parlamentului
de a-şi exercita controlul, pre-
cum şi raportului dintre institu-
ţiile fundamentale ale statului.

Toate modificările aduse la
aceste capitole, dar şi multe al-
tele subţiază posibilitatea ca
Traian Băsescu, pe parcursul ul-
timului an de mandat, să utili-
zeze, în interes propriu,
autoritatea şi competenţele unor
instituţii ale statului. Acestea nu
vor mai putea fi, practic, buto-
nate politic. Ceea ce înseamnă
că, în ultimul şi cel mai critic an
dintre cei zece ai celor două
mandate prezidenţiale, poziţia

lui Traian Băsescu va fi vulne-
rabilizată. În sensul imposibili-
tăţii sale de a mai acţiona ca
preşedinte jucător.

Acesta fiind motivul real
pentru care el încearcă să dina-
miteze întreg efortul dedicat re-
vizuirii Constituţiei, mai trebuia
doar ales pretextul. Iar pretextul,
care a fost îndelung şi temeinic
analizat în ultimele două zile,
este reducerea numărului de
parlamentari şi desfiinţarea Se-
natului, care au format obiectul
unui referendum de consultare a
populaţiei, organizat în conditii
cel puţin dubioase.

Dar cum va acţiona în mod

concret, dincolo de iniţierea
unui nou referendum care are
mai degrabă un efect de natură
psihologică? Va acţiona prin in-
termediul Curţii Constituţionale
a României. Acolo, reprezen-
tanţii regimului său, preva-
lându-se de un articol din
actuala Constituţie, vizând con-
diţiile revizuirii, vor încerca să
ciuruiască întreg proiectul, be-
neficiind de avantajul unei ma-
jorităţi politice, de care Băsescu
dispune în aceasta importantă
instituţie a statului de drept.

(articol publicat 
pe site-ul CorrectNews)

Acţiunea anti-revizuire                                            Sorin Roşca Stănescu 

Vocea 
Bucureştiului

OPINII
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MAI confirmă 
acuzele la adresa
şefului Jandarmeriei
sătmărene...

“Prin răspunsul transmis re-
cent la interpelarea mea având
ca obiect „Sancţionarea disci-
plinară şi penală a şefului In-
spectoratului Judeţean de
Jandarmi Satu Mare”, mi-aţi co-
municat că, în urma unui control
efectuat de o comisie constituită
din lucrători ai Direcţiei Control
şi Verificări Interne din cadrul
Inspectoratului General al Jan-
darmeriei Române, se confirmă
aspectele semnalate, motiv pen-
tru care s-a dispus sesizarea Par-
chetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie – Direcţia
Naţională Anticorupţie  - Secţia
de Combatere a Infracţiunilor
de Corupţie Săvârşite de Mili-
tari pentru efectuarea de cerce-
tări sub aspectul infracţiunilor
de furt şi furt calificat, respectiv

a infracţiunii de abuz în serviciu
contra intereselor publice, pre-
cum şi trimiterea în faţa Consi-
liului de Judecată constituit la
nivelul  Inspectoratului General
al Jandarmeriei Române a in-
spectorului şef al Inspectoratu-
lui Judeţean de Jandarmi Satu
Mare, colonelul Gheorghe
Avram şi a altor trei subordonaţi
pentru comiterea de abateri
grave de la prevederile regula-
mentelor militare, ordinelor şi
instrucţiunilor ministrului aface-
rilor interne sau de la alte regle-
mentări legale.

Dar ministrul Stroe

protejează lupu’
…Prin acelaşi răspuns îmi

comunicaţi însă, în ce priveşte
aspectul referitor la protecţia de
care ar fi beneficiat şeful In-
spectoratului Judeţean de Jan-
darmi Satu Mare din partea
fostului şef al Serviciului Jude-

ţean de Informaţii şi Protecţie
Internă (SIPI) Satu Mare, comi-
sarul Bogdan Lupu, că „verifi-
cările efectuate, până la acest
moment, la nivelul structurii de
specialitate a instituţiei noastre,
nu au evidenţiat elemente de na-
tură să determine descoperirea
unor indicii  care să vină în spri-
jinul acestei informaţii”.

Domnule ministru, vă înve-
derez că protejarea inspectoru-
lui şef Gheorghe Avram de
către fostul şef al SIPI Satu
Mare, comisarul Bogdan Lupu,
mi-a fost semnalată, pe de o
parte, de cadrele din Inspectora-
tul Judeţean de Jandarmi Satu
Mare care mi-au adresat memo-
riul pe care l-am anexat interpe-
lării şi care  i-au sesizat anterior
şi comisarului Lupu aspectele
conţinute, iar, pe de altă parte,
mi-a fost confirmată de lucrători
din cadrul SIPI Satu Mare, care
mi-au spus că şeful lor a blocat
toate sesizările la adresa colone-
lului Avram şi a soţiei sale, ne-
transmiţându-le superiorilor

ierarhici. Tot aceşti lucrători mi-
au dezvăluit motivele acestei fa-
vorizări, respectiv faptul că
numitul Bogdan Lupu se afla în
relaţii apropiate cu colonelul
Avram întrucât i-a fost subaltern
la unitatea de jandarmi  înainte
de a se încadra în Poliţie şi fap-
tul că s-a aflat în relaţii şi mai
apropiate cu soţia şefului In-
spectoratului Judeţean de Jan-
darmi Satu Mare, plutonierul
Carmen Avram, campioană na-
ţională şi balcanică la tir şi co-
mandant de facto al unităţii.  
Amiciţie confirmată
prin promovare în
Capitală 

Mai mult, lucrători din SIPI
Satu Mare mi-au relatat că în
vara anului 2012, după ce aţi
fost investit ministru delegat
pentru Administraţia Publică în
guvernul Ponta I, comisarul
Bogdan Lupu, s-a lăudat că se
află în relaţii apropiate cu dum-
neavoastră şi că-l veţi promova
la Bucureşti întrucât v-a ajutat
în perioada în care aţi fost depu-
tat de Maramureş, când activa la
biroul SIPI din Sighetu Marma-
ţiei. Laudele comisarului Lupu
s-au adeverit pentru că în a doua
parte a anului trecut a fost pro-
movat în structura centrală a Di-

recţiei Generale pentru Informa-
ţii şi Protecţie Internă (DGIPI),
unde a ajuns şef al Serviciului
de interceptări. Potrivit aceloraşi
lucrători, tot în perioada respec-
tivă, s-a lăudat că se află în re-
laţii apropiate cu
dumneavoastră şi că-l veţi
avansa chestor şi promova şef în
cadrul Inspectoratului Naţional
al Poliţiei de Frontieră, colone-
lul Ioan Pop, actualmente şeful
Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă  Maramureş, ante-
rior şef al inspectoratelor jude-
ţene ale Poliţiei de Frontieră
Satu Mare şi Suceava, cunoscut
pentru implicarea sa în contra-
banda cu ţigări de la frontiera de

Nord şi de Vest a României.
Având în vedere aceste as-

pecte suplimentare, consider că
există indicii suficiente să dis-
puneţi verificarea întregii acti-
vităţi a comisarului Bogdan
Lupu , inclusiv sub aspectul
conexiunilor sale cu reţele de
crimă organizată din judeţele
Satu Mare şi Maramureş  impli-
cate în contrabanda cu ţigări, şi
să sesizaţi Parchetul sub aspec-
tul infracţiunii de favorizarea
infractorului in cazul colonelu-
lui Gheorghe Avram, şeful In-
spectoratului Judeţean de
Jandarmi Satu Mare. 

Solicit răspuns scris şi verbal”.
Senator Valer Marian

O interpelare care confirmă zicala cu lupul pus paznic la oi

Şeful „urechilor” din MAI, 
acuzat de favorizarea infractorului

Răspunsul transmis de minis-
trul Radu Stroe precizează că
“în urma celor constatate de
echipa de control”, membrii
Corpului de control descinzînd

la Serviciul de Paşapoarte în
luna februarie a acestui an,
“conducerea ministerului a
aprobat (...) declanşarea proce-
durii de cercetare prealabilă faţă

de şeful Servicului Public Co-
munitar pentru Eliberarea şi
Evidenţa Paşapoartelor Simple
Satu Mare, pentru a se constata
existenţa / inexistenţa în sarcina
acestuia a abaterilor disciplinare
prevăzute de Legea nr.360/2002
(Statutul poliţistului - n.r.), res-
pectiv de comportament neco-
respunzător în serviciu, familie
sau societate, dacă aduce atin-
gere onoarei, probităţii profesio-
nale a poliţistului sau
prestigiului instituţiei şi negli-
jenţă  manifestată în îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu sau a
dispoziţiilor primite de la şefii
ierarhici, sau de la autorităţile
anume abilitate de lege”.

În răspunsul transmis de mi-
nistru se mai arată şi faptul că
alţi doi agenţi de poliţie din ca-

drul Serviciului sătmărean sunt
vizaţi de cercetare prealabilă,
pentru dispariţia unui document
clasificat din birourile instituţiei.   

“De asemenea, precizăm că în
temeiul art. 13 alin.(1) lit. b) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului nr. 43/2002 privind Direc-
ţia Naţională Anticorupţie, cu
modificîrile şi completările ulte-
rioare, Direcţia Generală Anti-
corupţie din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne a procedat la
sesizarea Direcţiei Naţionale
Anticorupţie cu privire la as-
pectele semnalate prin interpe-
lare”, se arată în finalul
răspunsului transmis de minis-
trul Radu Stroe. Publicăm ală-
turat răspunsul transmis de
ministru.

Ministrul de Interne a paşaportat cuplul Babici - Sime la DNA 
Senatorul Valer Marian a primit luni răspuns din partea mi-

nistrului de Interne Radu Stroe la interpelarea pe care i-a adre-
sat-o cu două săptămâni în urmă, care viza dezorganizarea,
ineficienţa şi starea conflictuală permanentă existentă între an-
gajaţii Serviciului Public Comunitar pentru Evidenţa şi Elibe-
rarea Paşapoartelor Simple Satu Mare (SPCEEPS), care se
reflectă şi în relaţia cu cetăţenii deserviţi. În interpelare au fost
semnalate şi acte de corupţie la adresa şefei Serviciului de Pa-
şapoarte Satu Mare, comisarul şef Simona Babici, şi a şefului
Direcţiei Generale de Paşapoarte, chestorul Aurel Sime, a
cărui soţie este chestor în serviciul secret al MAI (DGIPI)

Într-o interpelare , adresată ministrului de Interne Radu Stroe, în şe-
dinţa Senatului din 10 iunie 2013, senatorul Valer Marian solicită sancţiona-
rea disciplinară şi penală a fostului şef al SIPI Satu Mare, comisarul şef
Bogdan Lupu, actualmente şeful Serviciului de interceptări din DGIPI (doi
şi un sfert). 

DEZVĂlUIRI
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Prezentăm o nouă “capodoperă” din
zecile de informări mai mult sau mai
puţin toxice scrise şi semnate cu mâ-
nuţa lui de către tot mai celebrul colo-
nel-administrator Ioan Timiş, fost

comandant al Unităţii de Geniu şi al
Garnizoanei Satu Mare până în 2005.
Această informare se referă la un ordin
secret (S573/000214) emis de gene-
ralul Florian Coldea, primul adjunct

al directorului SRI, referitor la sanc-
ţionarea scurgerilor de informaţii
către mass-media. Cu o meticulozi-
tate de Moş Teacă, colonelul Timiş
menţionează în această informare
sursa “Piki”, locaţia “Piţeria Piaţa
Alimente 1”, data “20.04.2010” şi
ora “17.30”. Aşteptăm în continuare
reacţia SRI atât referitor la veridici-
tatea informării cât şi cu privire la
încălcarea legii siguranţei naţionale. 

Colonelul Timiş se făleşte în
continuare că a devenit expert în
culegerea de informaţii, precum şi
în lansarea de intoxicări şi în pro-
vocarea de diversiuni întrucât a
urmat un curs de specializare în
celebrul batalion de cercetare-di-
versiune al Direcţiei de Informaţii
a Armatei (DIA) de la Buzău. Ti-
mişla Buzãu. Timiº mai epateazã
cã ar fi dizident întrucât, în anii
‘70, când era locotenent de armată a
vrut să-l împuşte pe Nicolae Ceau-
şescu la o aplicaţie cu mitraliera, dar

a fost arestat, anchetat şi condamnat
la moarte, însă a scăpat în urma dez-
văluirii faptului de către postul de radio
Europa Libera şi a intervenţiei unor gu-

verne occidentale. Aşteptăm confirmări
de la foştii săi colegi de armată sau de
la academicianul doctor Enătescu

Ioan Satmari

Informările şi dezinformările
colonelului Timiş (II)

Senatorul Valer Marian a
primit zilele trecute răspun-
sul ministului de Interne,
Radu Stroe, la interpelarea
intitulată „Favorizarea eva-
ziunii fiscale de către lucră-
torii Inspectoratului
Judeţean de Poliţie Satu
Mare”. Senatorul sătmărean
a semnalat în interpelarea
amintită că şefii şi lucrătorii
din Inspectoratul Judeţean
de Poliţie nu au avut nicio
reacţie când jurnalişti sătmă-
reni şi chiar el însuşi au se-
sizat pe telefonul 112 că

patronul SC Azuga SRL,
Ioan Chilinţan, vinde în
Piaţa de Vechituri plăcinte,
gogoşi, precum şi băuturi al-
coolice şi răcoritoare, fără să
elibereze bonuri fiscale. Go-
goşarul evazionist a fost ve-
rificat de-abia a doua zi de
către Garda Financiară, care
i-a aplicat o amendă de
10.000 lei  şi i-a ridicat toate
actele în vederea efectuării
unui control fiscal. Redăm
răspunsul ministrului Radu
Stroe.

Mihai Bledea

Comanda IPJ, verificată de Direcţia 
de Control Intern din IGP
 Gogoşarul evazionist din Piaţa de Vechituri pune pe jar conducerea Poliţiei sătmărene 

Mulţi pescari care îşi scot permise de la
tot felul de asociaţii de pescuit fantomă nu
ştiu că acestea nu sunt valabile pe apele cur-
gătoare din judeţul nostru decât cu plata a
încă unei taxe către gestionarul zonei de
pescuit respective. Deci dacă eu, care mi-
am plătit permisul la o asociaţie fantomă,
vreau să pescuiesc pe râul Someş, pe raza
judeţului Satu Mare, trebuie să plătesc o
taxă suplimentară gestionarului bălţii, Aso-
ciaţia Judeţeană a Vânătorilor şi pescarilor
Sportivi (AJVPS) sau Asociaţia de Pescuit
Sportiv (APS).

Un protocol pescăresc
În judeţul nostru există un protocol

semnat de asociaţiile licenţiate din do-
meniu prin care apele curgătoare sunt
folosite în comun şi pe care pot pescui
doar cei cu permise eliberate de aceste
asociaţii. „Conform unui protocol,
între asociaţiile licenţiate AJVPS, APS
şi Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi (AVPS) Carei, şi în baza unui
contract încheiat pe o perioadă de 5
ani, s-a stabilit că în urma atribuirii de
către Agenţia Naţională Piscicolă şi
Acvacultură (ANPA) a apelor din do-
meniul public (râurile Someş, Crasna,
Tur, Talna şi canalele din judeţul Satu
Mare), aceste asociaţii îşi pot desfăşura
activitatea de pescuit recreativ sportiv
pe aceste ape”, ne-a declarat Gheorghe
Ghiran, directorul AJVPS Satu Mare.

Asociaţii fără patrimoniu
Există asociaţii de pescuit şi din alte

judeţe care nu au patrimoniu în judeţul
nostru, dar care eliberează permise
pentru pescarii sătmăreni la un preţ mai
mic, momindu-i pe amatorii de pescuit.
Acestea sunt constituite ca asociaţii,
dar nu au fond piscicol la noi, având li-
cenţă doar pentru ape doar de la Ardu-

sat încolo.
Pescarii sătmăreni care îşi fac per-

mise la astfel de asociaţii, cum ar fi
„Vidra” din Baia Mare, la care un per-
mis costă doar 60 de lei, trebuie să ştie
că dacă merg la pescuit pe una din
apele curgătoare sau canale din judeţul
nostru care sunt gestionate de cele trei
asociaţii sătmărene trebuie să plătească
o taxă suplimentară variind între 5 şi
15 lei la gestionarul zonei de pescuit.

lacuri în paragină
Până acum câţiva ani, AJVPS Satu

Mare avea în gestiune, în urma unor
contracte cu primăriile din zonă, şi câ-
teva locuri de pescuit (Mujdeni, bala-
stiera Medieş şi cele două baraje din
Valea Măriei). Acum 5 ani, Primăria
Oraşu Nou şi acum 2 ani, Primăria Me-
dieş au preluat aceste lacuri care acum
sunt la voia întâmplării. „Pe perioada
gestionării acestor lacuri am făcut
mereu repopulări. Acuma sunt în para-
gină şi nu s-a făcut repopulare de când
au fost preluate de primăriile Oraşu
Nou, respectiv Medieş. La Valea Mă-
riei se pescuieşte, dar de când nu avem
niciun contract cu primăria lacul nu s-
a populat de vreo 3 ani”, ne-a mai spus
Gheorghe Ghiran.

Tarife pescăreşti 
Traifele pentru pescari sunt pe cate-

gorii de vârstă. AJVPS are următoarele
preţuri pentru permisele noi: 87 lei
pentru adulţi din care 30 de lei permi-
sul ANPA , 37 lei pentru pensionari şi
pentru care permisul ANPA este gratuit
şi 37 lei pentru copii din care permisul
ANPA este 10 lei. Aceste permise sunt
valabile pentru toate apele curgătoare
mai sus amintite. Călin Arsenie

Asociaţiile fantomă le trag ţepe pescarilor sătmăreni 

Dublă taxare la pescuit 

Ioan Timiş, de profesie informator  

ACTUAlITATEA lOCAlĂ  
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                      Mihai Bledea

Banchetul groazei
Joi noaptea, peste 70 dintre

participanţii la banchetul orga-
nizat la “Romantic” au ajuns la
spital cu simptome de toxiinfec-
ţie alimentară. O mare parte
dintre ei, care au suferit intoxi-
caţii de gravitate redusă, au fost
externaţi în mai puţin de 24 de
ore. 

Potrivit purtătorului de cu-
vânt al Spitalului Judeţean Satu
Mare, Constantin Demian, ele-
vii şi profesorii au ajuns la Uni-
tatea de Primiri Urgenţe între
orele 22.30 şi 23.00, acuzând
dureri abdominale, greţuri şi
vărsături. Purtătorul de cuvânt a
precizat că simptomele au apă-
rut la aproximativ o oră după ce
elevii şi profesorii au mâncat

aperitivul, principalul suspect în
ancheta declanşată de DSP.
Conform sursei citate, dintre
cele peste 70 de persoane care
au ajuns la spital, 55 au rămas
internate pe parcursul nopţii, 30
fiind externate vineri dimineaţă.
Până vineri după-amiază toţi cei
55 de pacienţi rămaşi în spital
au fost externaţi. “Au fost inter-
naţi la diverse secţii, pentru că
nu erau destule locuri, simpto-
mele de toxiinfecţie alimentară
erau uşoare spre medii. De vi-
neri dimineaţă au început exter-
nările, toţi au ieşit din spital, cu
starea de sănătate bună”, a pre-
cizat, vineri după-amiază, pur-
tătorul de cuvânt. 

Demian a mai afirmat că an-
gajaţii unităţii medicale au pre-
levat probe biologice pentru a fi
analizate. Reprezentanţii Direc-
ţiei de Sănătate Publică (DSP)

Satu Mare au afirmat că au de-
marat verificări la restaurantul
unde a avut loc banchetul de ab-
solvire. Până sâmbătă, autorită-
ţile sanitare nu luaseră măsura
sigilării bucătăriei restaurantu-
lui, aşteptînd rezultatele contro-

lului alimentelor şi probelor
prelevate din bucătăria unităţii
şi de la angajaţi. DSP a dsăus
însă, potrivit Instituţiei Prefec-
tului, suspendarea activităţii.   

Recidivă după mai
puţin de 24 de ore

Alte 21 de persoane, între
care opt copii, au ajuns la spital,
vineri spre sâmbătă noaptea, cu
simptome de toxiinfecţie ali-
mentară, după ce au participat
la un botez organizat de acelaşi
restaurant Romantic. Reprezen-
tanţii DSP au dispus, tardiv, si-
gilarea cantinei restaurantului,
precum şi amendarea cu 20.000
de lei a societăţii, care, potrivit
Instituţiei Prefectului, a organi-
zat botezul “după ce DSP dis-
pusese suspendarea activităţii”

.  La spital au ajuns, transpor-
tate cu ambulanţele, 21 de per-
soane, printre care opt copii, cu
o simptomatologie uşoară, pre-
zentând, potrivit medicilor din
Unitatea de Primire a Urgenţe-
lor,  dureri abdominale, greţuri
şi vărsături. Trei adulţi şi trei
copii, care au suferit intoxicaţii
mai grave, au fost transferaţi
pentru internare la Spitalul de
Boli Infecţioase.

Cele 21 de persoane s-au in-
toxicat la un botez organizat
într-o altă sală decât cea care
găzduise banchetul, care fusese
închisă de autorităţi. La botez
participaseră 80 de persoane. 

Suspendare fără
 sigiliu 

Prefectul judeţului, Eugeniu
Avram, a afirmat că în urma pri-
melor cazuri de toxiinfecţie, în-
registrate începând de joi
noaptea, DSP a decis suspenda-
rea activităţii restaurantului,
însă nu a aplicat sigiliul pe să-
lile acestuia. “În pofida acestei

dispoziţii, restaurantul a conti-
nuat activitatea, iar vineri seară
a organizat o petrecere de botez,
într-o altă sală decât cea în care
avusese loc banchetul”, a preci-
zat Avram.

Directorul DSP, Dorina Dra-
goş Guran a declarat că s-au
prelevat probe alimentare, dar
şi  probe de la persoanele impli-
cate în procesul de gătire şi ser-
vire prezente în ambele seri.
Primele rezultate ale anchetei
DSP relevă faptul că patru din-

tre persoanele care au servit la
banchetul de joi au revenit şi la
botezul de vineri, “deşi li s-a in-
terzis acest lucru după primul
incident”. “Primele indicii arată
prezenţa unui stafilococ pato-
gen la produsele alimentare şi
în secreţia nazală a unei per-
soane care a participat la servi-
rea mesei. Prin nerespectarea
unei norme de igienă personală
exista riscul contaminării”, a
afirmat directorul DSP.

Amendă de
 20.000 de lei

“Sâmbătă, după ce au apărut
noi probleme, unitatea a fost
amendată cu 20.000 de lei. Ac-
tivitatea restaurantului este
oprită, iar clădirea sigilată”, a
afirmat, sâmbătă, prefectul Eu-
geniu Avram. Acesta a mai pre-
cizat că la restaurantul
Romantic au mers în control re-
prezentanţi ai Direcţiei de Sănă-
tate Publică, Direcţiei
Sanitar-Veterinare şi Comisa-
riatului Judeţean pentru Protec-

ţia Consumatorului (CJPC),
ultimii dispunând sigilarea spa-
ţiilor de depozitare şi preparare
de la Romantic. Direcţia de Să-
nătate Publică a amendat societa-
tea care administrează
restaurantul cu 20.000 de lei. An-
cheta medicală nu a fost finalizată
până la apariţia ediţiei ziarului,
dar oficiali din DSP afirmau că
suspectează o contaminare cu
stafilococ auriu. (M.B.)

Urmăriţi evoluţia anchetei
pe www.gazetadesatumare.ro

Peste 90 de persoane s-au îmbolnăvit de toxiinfecţie alimentară după două evenimente organizate 
la restaurantul Romantic de pe Drumul Careiului 

Banchetul şi botezul groazei 
 Direcţia de Sănătate Publică a dispus tardiv sigilarea restaurantului 

Peste 70 de elevi şi profesori de la Şcoala “Avram Iancu” din
Satu Mare au ajuns joi, 13 iunie, la orele serii, la spital, sufe-
rind de toxiinfecţe alimentară, după ce au petrecut la banche-

tul de absolvire a clasei a opta. DSP a demarat o anchetă fără a sigila
bucătăria restaurantului, iar vineri spre sâmbătă noaptea, alte 21 de
persoane au ajuns la Unitatea de Primire a Urgenţelor, suferind ace-
leaşi simptome: dureri abdominale, greţuri şi vărsături. După a doua
tranşă de îmbolnăviri, restaurantul a fost închis, iar patronii amendaţi
cu 20.000 de lei. 

Reprezentanţii restaurantului au refuzat să comenteze inciden-
tul. Potrivit oficialilor Inspectoratului Judeţean de Poliţie, ci-
taţi de HotNews, în ambele seri au fost întocmite dosare penale

pe numele administratorului firmei, suspectat de falsificare de produse
sau punere în vânzare a unor produse expirate. În cazul în care ancheta
îl va găsi vinovat, acesta ar putea sta după gratii între 3 şi 10 ani.

Stafilococul auriu, suspectul în ancheta
medicală a DSP, provoacă vătămări

grave ale organismului

Decoruri luxuriante şi momente terifiante la restaurantul Romantic

ACTUAlITATEA lOCAlĂ  
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„La țepe în Piața Victoriei, băieți
! Cu astfel de îndemnuri
revoluționare a câștigat Traian Bă-
sescu simpatia electoratului la
sfârșitul anului 2004. Viitorul
președinte promitea cu ochii în la-
crimi o reformă a la Țepeș, așa
cum nu mai văzuseră românii în ul-
timii 50 de ani. Așa-zisa democra-
tizare a României includea
epurarea clanurilor securiste, co-
muniste și pesediste infiltrate în
principalele servicii  de informații
ale țării. Vechii ofițeri de Securitate
aflați încă la hățurile Serviciului de
Informații Externe (SIE), ca Silviu
Predoiu, Marcel Alexandru, Marin
Vâlcea, Vasile Sarcă, Nicolae Vinti-
lescu, Grigore Istrate ș.a., activau
împotriva Occidentului încă de pe
vremea dictatorului Nicolae
Ceaușescu. Intrarea în Uniunea
Europeană și în NATO presupunea
trecerea în rezervă a dinozaurilor
comunişti care lucraseră și pentru
structurile Tratatului de la Varșovia.
Schimbări s-au petrecut la Serviciul
Român de Informaţii, unde, după
instalarea în funcția de prim-ad-
junct a generalului Florian Coldea
( un repretent adus în instituție de
generalul Dan Gheorghe, fost
locțiitor al comandantului USLA în-
ainte de 1989), au fost întinerite
conducerile multor secţii judeţene.
Din păcate, tinerii promovați s-au
dovedit, în cele mai multe cazuri,
slab pregătiți, slugarnici și
obedienți tătucului de la Cotroceni.

Preşedintele Băsescu
asigură supravieţuirea
sistemului

La Serviciul de Informaţii Ex-
terne reforma s-a împotmolit pen-
tru că Traian Băsescu și camarila sa
făceau parte din sistem, fiind cadre
racolate și documentate de sectoa-
rele Centrului de Informații Externe
(cum se numea SIE înainte de
1989), în vederea trimiterii “la

post”. Ca urmare, Băsescu trebuia
să se epureze el însuși înainte de a
curăța Externele de securiști. Peste
70% din dosarele DIE/CIE/SIE nu
au fost predate CNSAS nici astăzi,
din motive lesne de înţeles, ca să
nu mai vorbim de dosarele confis-
cate de armată la Revoluție. Opinia
publică ar fi aflat cu stupoare cum
demnitari şi politicieni democraţi
(ofițeri conspirați) luptau împotriva
NATO, spionau ţările Europei Occi-
dentale sau furnizau armament te-
roriştilor din toate zonele fierbinți
ale globului. Fantomele politicii
românești post-decembriste au do-
sare secretizate, pline cu docu-
mente semnate de instructorii șefi
Ioan Mihai Pacepa, Nicolae Pleșiță
sau Nicolae Andruță Ceaușescu.
Numai așa au fost promovați în
cele mai importante funcții în stat,
prin șantaj cu dosare și alte bube
în cap. 

Există nenumărate dovezi că
Traian Băsescu a preluat slugile in-
formative ale guvernării pesediste
(2000-2004), folosindu-le împo-
triva celor care le promovaseră în
grad și funcție (vezi Ion Iliescu,
Adrian Năstase ș.a.). Imediat ce a
preluat puterea, Băsescu a făcut
scurte vizite la sediile serviciilor
speciale. În ianuarie 2005,
președintele uitase deja de țepe și
i-a lăudat pe securiștii “Epocii de
Aur” pentru profesionalism și „
densitate de creiere”. Printr-un de-
cret din 8 februarie 2005, mulți
dintre ei au primit o stea în plus,
iar prietenii de spionaj ai
președintelui Băsescu ( “la post” la
Tokio) au fost imediat răsplătiți cu
funcții de conducere în importante
direcții din cadrul Serviciului de
Informații Externe. Aceste numiri
s-au făcut în ciuda faptului că, încă
de la începutul mandatului său,
Traian Băsescu fusese informat în
amănunt despre metehnele infor-
mative ale ofițerilor superiori din

cadrul serviciului secret extern. În
stilu-i caracteristic, președintele a
folosit aceste informări pentru a-i
șantaja și promova în funcții de
conducere pe ofițerii compromiși
(fustangii, bețivi, afaceriști sau
corupți), aceștia ajungând în cele
din urmă marionete în mâinile sale. 

Cel mai bun exemplu în acest
sens este actualul prim-adjunct al
directorului Serviciului de
Informații Externe, generalul Silviu
Predoiu, un securist al epocii
ceaușiste, metamorfozat în zâna
bună a democratiei, împotriva că-
ruia Traian Băsescu a primit de-a
lungul timpului nenumărate plân-
geri și sesizări. Astfel, la data de 10
decembrie 2005, la Președinția Ro-
mâniei s-a prezentat Marin Cru-
ceru, ofițer de contraspionaj
extern, care a activat pe fostul
spațiu sovietic (Republica Moldova,
Ucraina), de meserie profesor de
istorie. Primit în audiență de Traian
Băsescu, Cruceru i-a înmânat aces-
tuia dosarul cu cele mai grave abu-
zuri ale celui care era la vremea
aceea directorul Direcției Generale
de Protecție Internă din cadrul SIE
– generalul colonel Silviu Predoiu.
Președintele a luat la cunoștință și
a făcut ce știa mai bine. L - a
promovat pe securist în funcția de
prim-adjunct al șefului spionajului
extern, postură în care se află și
astăzi  și datorită căreia este șeful
de facto al SIE. Secretul lui Predoiu
? Dosarul de cadre al lui Traian Bă-
sescu de pe vremea în care
președintele activa la Anvers, scos
la lumină din arhivele fostei UM
0195 (fosta unitate de
contrainformații externe a DIE) de
celălalt adjunct al șefului SIE, ge-
neralul Vasile Sarcă (zis DJ Vasile),
al doilea nemuritor în ierarhia SIE. 

Şef la SIE pe bază de
şantaj, cu dosar de co-
rupţie la DNA

Presa centrală scria în 2006 re-
feritor la adjuncții directorului SIE
că „ avem de-a face cu două per-
sonaje pregătite ca agenți anti-
NATO în perioada cea mai neagră
a dictaturii ceaușiste”. În cazul ge-
neralilor Silviu Predoiu și Vasile
Sarcă putem vorbi despre ofițeri
CIE pregătiți la școala de la
Brănești pentru a lupta împotriva
Occidentului. Până la parvenirea lui
Predoiu în funcții mari, Sarcă
plimba dosare, ca adjunct al şefului
Direcţiei Secretariat, în cadrul că-
reia funcţiona Arhiva SIE, locul în
care se aflau, şi încă se mai află, o
parte din dosarele secrete ale
Securității externe, încă de la înfi-
inţarea acesteia. O sursă nepre-
ţuită de informaţii şi de putere
pentru Predoiu ! În anul 2003, ar-
hiva a trecut la Direcţia de
Protecție Internă, adică la colegul
şi amicul Silviu Predoiu, care a pă-
truns astfel în misterele și biogra-
fiile secretizate ale politicienilor.
Incluzând aici şi biografia noului lo-
catar de la Cotroceni, care, după
cum reieşea dintr-un dosar foarte
bine ascuns în arhivă, era noua în-
carnare a unui ofiţer CIE sub aco-
perire, aflat cândva la post la
Anvers.

Astfel, România intra în UE cu
agentul Pumnea (numele de cod al
generalului Predoiu în Centrala
SIE), un spion comunist, șef în cel
mai important serviciu extern de

informații al țării, posesor al dosa-
rului penal nr. 11/P/2006, referitor
la fapte de corupție. Cazul a fost
instrumentat inițial la Parchetul Mi-
litar de generalul-magistrat Dan
Voinea, apoi a fost înaintat la DNA,
unde i s-a pierdut urma.

Cine este securistul
din fruntea Serviciului
de Informaţii Externe 

Conform Anuarului Diplomatic și
Consular al României editat de
MAE, ediția 1993-1994, generalul
de brigadă Silviu Predoiu s-a năs-
cut pe 5 august 1958 la Bucureşti.
Surse din cadrul Serviciului de
Informații Externe susțin că gene-
ralul Predoiu minte, încercând să-
și ascundă originea rromă. Silviu
Predoiu nu dorea să se știe că e
născut în comuna Izvoarele din
județul Giurgiu, dintr-un tată fost
ofițer de securitate, pe nume Nicu-
laie, și o mamă de origine rromă,
pe nume Domnica. Mai mult,
jurnaliștii au descoperit că Niculaie
Predoiu, fost șef al Serviciului de
Contrainformații al Inspectoratului
General al Miliției și apoi șeful In-
spectoratului Județean de Miliție și
Securitate Giurgiu înainte de 1989,
era poreclit „Țiganul” sau „Laleaua
neagră” și s-a remarcat drept un
activist înrăit și un om fără scru-
pule, incult, grobian și necioplit,
care a distrus multe cariere fără
nicio remușcare. Predoiu senior a
fost bun prieten cu colonelul Con-
stantin Fulga, șeful Serviciului de
Pază şi Ordine al Miliției Brașov, ni-
meni altul decât tatăl fostului direc-
tor al SIE Gheorghe Fulga, în
perioada 2001-2006. Avansat în
urmă cu câţiva ani, la intervenţia
fiului său, general în rezervă, Fulga
senior are studii militare la Mos-
cova. Cu ajutorul său au intrat pe
sub pielea președintelui Ion Iliescu
juniorii Fulga şi Predoiu. În anul
1986, securistul Niculaie Predoiu ar
fi fost îndepărtat din funcția de șef
CI pe Miliție de către șeful Inspec-
toratului General al Miliției, genera-
lul de contrainformații militare
Constantin Nuță, pentru legături
suspecte cu Fulga senior, fiind lu-
crat, ca mulți alții cu studii la Mos-
cova, în operațiunea “Barajul” a UM
0110 (formațiunea anti-KGB). De
asemenea, a fost cercetat într-un
dosar penal, pentru protecția
vameșilor de la Giurgiu care făceau
contrabandă cu aparatură electro-
nică, dar a avut noroc că a venit
Revoluția și a scăpat. 

Același Anuar Diplomatic şi Con-
sular al României consemnează
faptul că actualul prim-adjunct al
SIE Silviu Predoiu a absolvit Facul-
tatea de Geologie-Geografie Bucu-
reşti și a lucrat în perioada
1984-1985 în ICE Geomin. La facul-
tate a intrat cu ajutorul tatălui şi s-
a remarcat drept un student
mediocru, absolvind studiile univer-
sitare printre ultimii  din promoţie
şi fiind repartizat la Petroşani. Po-
trivit anuarului, În perioada 1985 -
1993, Silviu Predoiu şi-ar fi desfă-
şurat activitatea în Regia Autonomă
Metale Rare Bucureşti, o întreprin-
dere a Ministerului de Interne, fo-
losită ca parcare pentru securiştii cu
bube în cap sau deconspiraţi din di-
verse motive. La Metale Rare a fost
instruit de căpitanul Nicolae Nefe-

roiu şi a stat în fapt numai până în
1987, când datorită relaţiilor tatălui
său cu generalul Ioan Moţ, a fost
încadrat în DIE, la Unitatea de Con-
trainformaţii Externe (UM 0195), la
care şef era Moţ. Tot atunci a urmat
cursuri de doi ani la Școala de Se-
curitate de la Brăneşti şi a devenit
ofiţer. La această şcoală s-a remar-
cat drept un pilos  şi un îngâmfat,
fiind detestat şi ocolit de toţi colegii
săi de curs, fiindcă era un lăudăros
notoriu, îndeosebi cu cunoştinţele
şi relaţiile sale. Înfiinţată şi echipată
de adjunctul DIE Ion Mihai Pacepa
ca o alternativă la şcolile similare de
perfecţionare a ofiţerilor de infor-
maţii de la Moscova, instituţia pre-
gătea tinerii pentru spionaj
împotriva structurilor euroatlantice.
Predoiu a lucrat ca ofiţer CIE aco-
perit în Comerţ Exterior şi a fost re-
tras în Centrala SIE în anul 1990,
unde timp de trei ani a activat ca
ofițer de contraspionaj. După Revo-
luţie a fost la un pas să fie linşat de
către colegii săi din UM 0195 pen-
tru comportamentul său sfidător.
Fiind tânăr a fost menţinut în struc-
tură încercându-se instruirea lui
pentru că era o catastrofă, iar pen-
tru a fi protejat a fost trimis la post
în Africa, respective în Nigeria.

Străpuns pentru cuce-
rirea soţiei portarului de
la ambasadă

În anul 1993, spionul
Predoiu a fost numit secretar III la
Ambasada României din Lagos,
după ce ar fi urmat un curs postu-
niversitar de jurnalism. Alături de
Predoiu, în Nigeria activau ofiţeri
vechi sub acoperire, printre care şi
Bogdan Dumitrescu, ultima rămă-
şiţă a “Filierei Nigeriene” de trafic
cu armament, arestat şi judecat în
2006 pentru spionaj militar în fa-
voarea Moscovei. Dacă pe site-ul
SIE, în dreptul generalului Predoiu
figurează “misiune externă” între
anii ’93-‘97, Ministerul Afacerilor Ex-
terne l-a deconspirat pe diplomat
mai întâi în anuarul diplomatic din
1994, apoi printr-un comunicat al
biroului de presă. Conform MAE
(adresa nr. A1/L544/3din 18 ianua-
rie 2007), Silviu Predoiu „s-a aflat
în misiune permanentă la Amba-
sada României la Lagos (Nigeria),
în perioada 18.10.1993-
22.11.1997. Pe durata misiunii s-a
ocupat de presă și relații consu-
lare”. Colegii de spionaj afirmă că,
după un scandal monstru cu porta-
rul ambasadei, subofițer SIE, cau-
zat de faptul că s-a dat la nevasta
acestuia, Silviu Predoiu a fost înjun-
ghiat. Cazul a devenit subiect de
predare pentru cursanții de la
Brănești, când erau instruițI cum să
se comporte la post, generalul
Grigoraș, șeful Direcției Protecție în
acea perioadă, prezentând ani buni
acest caz ca un exemplu negativ.
Silviu Predoiu a recunoscut fără să
vrea, de față cu fostul său coleg,
generalul (r) Marcel Alexandru, că
a fost înjunghiat în perioada în care
a fost la post, considerând episodul
o faptă de vitejie. 

Implicat în afaceri cu
petrol şi armament

În ciuda evidenţelor, generalul
Predoiu a negat totul, până şi faptul

că a fost la post în Nigeria, o zonă
gri pe harta contrabandei cu arma-
ment şi produse petroliere de pe
care românii au fost scoşi în 2006,
în mod brutal, în urma afacerii
“Bogdan Dumitrescu”. Din neferi-
cire, pentru acesta, jurnaliştii l-au
dovedit pe Silviu Predoiu cu  “radio-
grama nr.888 din 18.11.1996
lagos”, decriptată şi semnată “silviu
predoiu, secretar iii”. Presa centrală
a relatat că Silviu Predoiu și Bogdan
Dumitrescu erau amestecați în afa-
ceri dubioase cu petrol împreună cu
oficiali nigerieni și cu mai mulți
afaceriști ai vechii Securități. Dex-
tron, Petroconsult, Cromconsorțiu
sunt numai câteva dintre brațele
caracatiței prahovene întinse de Se-
curitate în Nigeria. Mai trebuie
adăugat și faptul că Nigeria este
alături de alte țări ca Mauritania,
Tunisia, Maroc, unul dintre end-
userii falși folosiți în afacerile cu ar-
mament ale Securității și ale
urmașilor săi. Cu alte cuvinte, ser-
viciile secrete române vindeau ar-
mament în zone de conflict, aflate
sub embargou, și prin intermediul
Nigeriei. Afacerile se derulau la
adăpostul relației cu National Petro-
leum Corporation, un fel de Petrom
al Nigeriei. Actualul ajunct al SIE ar
fi intervenit de asemenea ca Emeka
Offor, unul dintre cei mai influenți
politicieni nigerieni, posesor al unei
imense averi, să ajungă consul
onorific al României la Lagos. Ca-
riera de diplomat a lui Predoiu a
luat sfârșit în anul 1997, când a fost
chemat în ţară de la post.
Ascensiune fulminantă în
SIE

La sosirea în ţară, “diplomatul”
CIE/SIE a avut o ascensiune fulmi-
nantă în centrală, fiind numit în
1997 şef de birou în Serviciul Asia
din cadrul Direcţiei C, unde l-a avut
şef pe colonelul Constantin Vata-
manu, un vechi ofiţer CI-ist, fost
ofiţer de miliţie la Iaşi, ca şi tatăl lui
Predoiu. Colonelul Vatamanu l-a
sprijinit şi l-a sprijinit foarte mult pe
Predoiu junior, ajutându-l să fie
promovat locţiitor de-al său şi apoi
şef de serviciu, după ce el a plecat
la post în Japonia, ca şi consul. Pre-
doiu a ajuns astfel să coordoneze o
vreme ofițerii care acționau pe
spațiul țărilor ex-sovietice În anul
1999 Silviu Predoiu era locotenent-
colonel și a ajuns fulgerător, dato-
rită intervenţiei soţiei sale Cătălina
la preşedintele Emil Constanti-
nescu, căruia îi fusese student la
Facultatea de Geologie,  director la
Direcţia de Crimă Organizată,
având funcţie de general. Între
2002 şi  2003, după ce director la
SIE a ajuns profesorul de socialism
ştiinţific Gheorghe Fulga, Silviu
Predoiu a fost promovat şef  al
Direcției Antiterorism din SIE.
După ce generalul Adrian Isac a
plecat de la șefia Direcției de
Protecție Internă, în 2003, în locul
său a fost promovat Predoiu. În
2004, acesta  a fost avansat gene-
ral şi şef al Direcţiei Generale de
Securitate Internă din SIE. Preşe-
dintele Băsescu, cel care promitea
pesediştilor “ţepe în Piaţa Victoriei”,
l-a numit oarecum inexplicabil pe
general, în noiembrie 2005, prim-
adjunct al directorului SIE, practic
şeful spionilor externi. În materie
de avansări, Predoiu a bătut toate
recordurile,  fiind avansat de patru

O nouă declaraţie documentată şi incendiară a senatorului Marian  

Generalul Predoiu, spionul (şi gherţoiul) lui Băsescu
Senatorul Valer Marian va prezenta în

şedinţa Senatului din 18 iunie a.c. o
declaraţie politică intitulată “Genera-

lul Predoiu, spionul (şi gherţoiul) lui Bă-
sescu”, în care dezvăluie ascensiunea,
abuzurile şi scandalurile în care a fost impli-
cat primul adjunct al directorului Serviciu-
lui de Informaţii Externe (SIE), generalul
Silviu Predoiu, şeful de facto al principalului
serviciu de spionaj al României.       

Spionul adormit

ANCHETĂ
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ori începând din anul 2004, când a
fost făcut general de brigadă, as-
tăzi având gradul cel mai înalt, de
general cu patru stele. Ultimele trei
avansări le-a obținut din partea
președintelui Traian Băsescu, în
2006, 2008 și 2011. 
Nevasta la Resurse
Umane, amanta psiho-
log. la SIE

Ca orice securist care se res-
pectă, Silviu Predoiu și-a angajat
nevasta, Cătălina, în 2001, în Com-
partimentul Sinteză din cadrul SIE.
Consoarta a fost promovată în
2005 la conducerea Serviciului
Analiză, apoi a devenit şefa unuia
dintre serviciile Direcţiei Resurse
Umane, care se ocupa cu angajă-
rile şi cu promovările ofiţerilor
externiști. Practic, în acel moment,
familia “Pumnea “tăia şi spânzura
în SIE. În noiembrie 2006, după
dezvăluirile apărute în presa cen-
trală, Cătălina Predoiu a fost
schimbată fără prea mult tam-tam
din Direcţia de Resurse Umane a
SIE. În vremea aceea, fratele ge-
neralului Silviu Predoiu era şef de
serviciu în SRI. Adresa declarată a
familiei Predoiu este str. Frunte
Lată, nr.4, bloc P5, etaj 2, ap. 8,
sector 5, Bucureşti, dar şi-au con-
struit, din umilele salarii de buge-
tari, o vilă cochetă în Băneasa, în
spatele  postului de televiziune An-
tena 1, în dreptul sediului Grivco,
zonă în care au devenit cunoscuţi
pentru scandaluri alimentate
bahic.. 

O piesă de bază în anturajul lui
Silviu Predoiu este una din aman-
tele generalului, psihologul Bianca
Șerb de la SIE. Figură ștearsă, cu
ochelari rotunzi și groși ca fundul
sifonului, psihologul Bianca are un
aer stahanovist, provocând necu-
nos- cătorilor în domeniu fiori mai
ceva ca Ana Pauker. Protejată de
șeful de facto al SIE şi avansată
până la gradul de colonel, a fost
promovată fulgerător, primind chiar
două grade într-un an. În martie
2005, în urma dezvăluirilor jurna-
listului Ovidiu Eduard Ohanesian,
simțindu-se vulnerabil, Silviu Pre-
doiu era însoțit pas cu pas de
domnișoara psiholog. Ofițerii din
sistem, care au avut de a face cu
cei doi, spun că aceștia au creat în
instituție o atmosferă deosebit de
încordată. Fostul colonel SIE Ionel
Dragomir a fost unul dintre cei care
au avut curajul să dea în judecată

instituția de unde fusese dat afară
abuziv. În acel moment, Bianca
Șerb a dispărut din peisaj, iar când
a fost citată ca martor, SIE  a răs-
puns instanței de judecată că nu
are o angajată cu acest nume. Pro-
babil au trimis-o sub acoperire la
post, undeva în străinătate. În ca-
drul SIE se mai știe că generalul
Predoiu a avut relații amoroase cu
o doctoriţă de la Policlinica SIE șI
cu o domnișoară Carmen de la
Serviciul Cooperare din SIE.

Incultură crasă şi ură
viscerală faţă de tinerii
educaţi

Mulți ofițeri au fost siliți să
renunțe la carieră din cauza fami-
liei Predoiu. Presa centrală a scris
că generalul Predoiu a fost botezat
în SIE cu apelativul de “ Pleșiță II”,
din cauza inculturii sale. Tinerii din
SIE se plângeau că Silviu Predoiu,
ajutat de flebețea sa, psihologul-
colonel Bianca Șerb, se poartă ca
un stăpân de sclavi pe plantație.
Încadrările se făceau pe ochi
frumoși, iar destituirile erau arbi-
trare. Surse din cadrul SIE afirmă
că, sub directoratul lui Gheorghe
Fulga, Predoiu s-a  ocupat cu iden-
tificarea și îndepărtarea ofițerilor
care nu acceptau compromisuri. La
vremea aceea, accesul în instituție
nu se putea face decât  pe bază de
șpagă și la recomandare politică.
Apartenența la o familie de vechi
securiști reprezenta un avantaj în
cariera viitorilor ofițeri externiști.
Trimiterea la post înseamna un
lung șir de “ cotizații “, până  la
șeful de direcție și la secretarul de
stat din MAE. Lunar, o parte din sa-
lariul primit de ofițer la post mer-
gea către boierii SIE. Datorită
gradului înalt de politizare și
corupție, mulți tineri cu pregătire
superioară, cu masterate și docto-
rate, au părăsit SIE. Ei l-au descris
pe Silviu Predoiu ca fiind “ un agra-
mat, ce întruchipează tipul lipsit de
orice scrupule, bețiv și afemeiat
notoriu, care a declanșat nume-
roase scandaluri amoroase în SIE
”.  Prin înscenări,  abuz de putere
și manipulare, Predoiu a distrus ca-
riera multor ofițeri de perspectivă
și în epoca Băsescu. În S.I.E., tes-
tul psihologic este hotărâtor pentru
trimiterea în misiune externă. Cu
ajutorul apropiaților și mai ales a
apropiatelor sale din conducerea
instituției, multi ofițeri S.I.E. au fost
declarați de Silviu Predoiu labili psi-

hic, și, în consecință,  nu au mai
fost trimiși la post. Fiind un tip me-
diocru, Predoiu are o ura viscerală
față de tinerii instruiți și educați.

Prins cu minciuna în
conferinţa de presă 

Jurnalistul Eduard Ovidiu Oha-
nesian spune că l-a  cunoscut pe
generalul Silviu Predoiu în luna
martie 2005, cu puțin timp înainte
de a fi victima unei operațiuni com-
plexe, pusă la cale de serviciile se-
crete române, mediatizată ca
“Răpirea din Irak”. În urma unor
articole dure despre abuzurile co-
mise de unii ofițeri de rang înalt din
cadrul SIE, publicate în cotidianul
România liberă, Silviu Predoiu,
proaspăt numit prim-adjunct al di-
rectorului SIE, a hotărât organiza-
rea primei conferințe informale cu
jurnaliștii. Se părea că instituția,
urmașă directă a Securității
ceaușiste, voia să dea semne de
deschidere către opinia publică. Din
partea SIE, printre altii, mai parti-
cipau la așa-zisa conferință, gene-
ralul Marcel Alexandru – secretar
de stat, generalul Nicolaie Goia -
șef de direcție, fostul purtător de
cuvânt al SIE Vică Țăranu, șeful Bi-
roului de relații cu presa, Nicolae
Vintilescu şi alți ofițeri nominalizați
de Ohanesian în articolele sale.
Într-o pauză, Predoiu, asistat din
umbră de psihologul Bianca Șerb,
a afirmat în mijlocul ziariștilor că nu
a fost niciodată în Nigeria și că nu
a avut vreo legătură cu rușii. Cu
alte cuvinte, a dat de înțeles că jur-
nalistul Ohanesian mințea în artico-
lele sale. Din păcate pentru
generalul-dandana, la scurt timp
după conferință, l-a dat în vileag o
radiogramă publicată în presă (ra-
diograma nr. 888 din data de
18.11.1996, ora 19.00), trimisă din
Ambasada României de la Lagos,
semnată, cum altfel, Silviu Predoiu,
secretar III MAE. A urmat răspun-
sul Ministerului Afacerilor Externe,
care dovedea că Predoiu era ofițer
SIE sub acoperire de diplomat în
Nigeria, exact în perioada la care
făcuse referire Ohanesian. După
numai un an, fostul său coleg de
apartament și de afaceri murdare
în Lagos (pe când repezentanța Ro-
mâniei în Nigeria nu deținea un
sediu propriu), ofițerul SIE Bogdan
Dumitrescu, este arestat, judecat și
condamnat de o instanță nigeriană
pentru transmitere de secrete mili-
tare către diplomați ruși. 

Abuz grav în cazul co-
lonelului Dragomir

Cazul colonelului Ionel Dragomir
a făcut subiectul celei de-a doua
conferințe informale organizate de
generalul Predoiu la SIE. Remarcat
drept un ofiţer profesionist în SIE,
colonelul Dragomir a fost dat afară
în mod abuziv, fără drept de pensie
de către generalul Predoiu la co-
manda expresă a preşedintelui Tra-
ian Băsescu, care l-a numit
“colonelul Dumitrescu” şi l-a acuzat
că i-ar fi furnizat informaţii jurnalis-
tului Ovidiu Eduard Ohanesian. De
această dată au fost invitați doar
ziariști convenabili, care înghițeau
pe nerăsuflate intoxicările de presă
răsuflate de Predoiu. Speriat de
procesele intentate de colonelul
Dragomir şi de dezvăluirile pe care
acesta le putea face referitor la
corupția din SIE, Silviu Predoiu a în-
cercat să-i fabrice fostului colonel o
biografie falsă. Fără succes, dar nu
s-a lăsat. Ascunzându-se sub sem-
nătura “Biroul Director”, în data de
13 aprilie 2007, Silviu Predoiu a
postat pe site-ul SIE un comunicat
care îl infiera proletar pe „dușmanul
poporului”, jurnalistul Ovidiu
Eduard Ohanesian, urmat de un
denunț penal la Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel București. O
dovadă clară de poliție politică, in-
spirată de declarațiile tătucului său
de la Cotroceni, Traian Băsescu.
Între timp, denunțul penal a fost
pierdut fără urmă, pe drum spre
Parchetul General.

Exerciţiu de poliţie poli-
tică în cazul Năstase

Imediat după venirea la putere a
preşedintelui Traian Băsescu, gene-
ralul Predoiu a început să caute do-
vezi şi documente incriminatoare la
adresa fostului premier PSD Adrian
Năstase. Astfel, l-a determinat pe
colonelul Ioan Păun (Pilu), fost con-
sul în China, cunoscut ca apropiat
al familiei Năstase, să spună tot ce
ştie. Totodată, l-a instruit personal
pe directorul Octavian Creţu de la
SC Ape Minerale Borsec cum să fo-
losească tehnica operativă în discu-
ţiile cu Adrian Năstase, dându-i
ordin să coopereze cu DNA. Creţu
avea o legătură mai veche cu SIE,
de dinainte de 1989, despre care
pot spune mai multe generalul
Constantin Rotaru, fost director ad-
junct al SIE, şi colonelul Emil Ivan,
fost şef de Direcţie în SIE, care
după ieşirea la pensie au fost an-
gajaţi amândoi la SC Ape Minerale
Borsec. Inclusiv colonelul Ioan
Păun a fost angajat de către Creţu
la o fabrică de-a sa din Sebeş. În
concluzie, generalul Predoiu a fost
cel care a furnizat cele mai multe
documente referitoare la ex-pre-
mierul Năstase. Condiţia pentru a-l
salva pe colonelul Păun de închi-
soare a fost să-i organizeze o vizită
în China preşedintelui Băsescu şi a
soţiei sale la acelaşi nivel cum a or-
ganizat vizita ex-premierului Năs-
tase şi a soţiei acestuia. 
Protejarea lui Băsescu,
Udrea şi Stolojan

În anul 2006, în cadrul SIE a fost
înfiinţată o direcţie care se ocupa
cu munca informativă în domeniul
energiei, condusă de un ofiţer cu
numele de cod “Chiliman”. Rezulta-
tele au început să apară foarte re-
pede, această direcţie dovedindu-şi
utilitatea. În urma cazului Alro, în

care au fost implicate mai multe
persoane din conducerea ţării, res-
pectiv preşedintele Traian Băsescu
şi consilierii prezidenţiali Elena
Udrea şi Theodor Stolojan, s-a
ajuns la concluzia că unele informa-
ţii esenţiale au parvenit procurorilor
DIICOT de la această nouă direcţie.
La ordinul lui Băsescu, generalul
Predoiu a declanşat o anchetă pen-
tru a stabili cine este implicat. În-
trucât nu a reuşit să stabilească
cine a sprijinit DIICOT, împreună cu
preşedintele Băsescu au decis des-
fiinţarea acestei structuri, marea
majoritate a ofiţerilor fiind trecuţi în
rezervă. 

Ambasadori compro-
mişi, protejaţi de Pre-
doiu

Fosta ambasadoare a României
în Australia, Manuela Vulpe, deve-
nită celebră după ce a exersat di-
plomaţia în jacuzzi cu fostul
ministru de Externe, Theodor Ba-
conschi, a fost în legătura genera-
lului Predoiu, care a instriut-o şi-a
implicat-o într-o relaţie scandaloasă
cu un diplomat iranian care trebuia
compromis. De fapt, Predoiu a
făcut aceste jocuri la comandă şi în
interes american. Din această
cauză, Manuela Vulpe nu a fost ex-
clusă din diplomaţie şi a ajuns am-
basador în Mexic în urma
scandalului sexual cu ecumenicul
Baconschi. 

Ambasadorul Sofineti din India a
fost semnalat că ar avea activităţi
de spălare de bani cu un finanţator
al reţelelor teroriste, în urma cărora
diplomatul nostru şi-a rotunjit bine
veniturile. Pentru că ambasadorul
Sofineti era în legătura generalului
Predoiu şi furniza informaţii SIE, nu
s-a luat nicio măsură împotriva
acestuia şi a rămas ambasador
pentru ca să reprezinte interesele
SIE, nu ale României. 

Responsabilitatea lui
Predoiu în cazul diplo-
matului Grecu

Acţiunea diplomatului Gabriel
Grecu din Federaţia Rusă, ofiţer
acoperit al SIE, care a fost prins şi
reţinut de FSB când ridica un ma-
terial informativ de la o căsuţă poş-
tală din Moscova, a fost aprobată şi
coordonată nemijlocit de către ge-
neralul Predoiu. Operaţiunea a fost
atât de prost planificată, iar verifi-
cările au fost atât de superficiale
încât ruşilor li s-a părut incredibil de
uşor să prinzi în flagrant un ofiţer
SIE şi să-l reţii câteva ore, timp în
care nu se ştie ce s-a întâmplat cu
Grecu, fiind posibil să-l fi fost sedat
şi interogat ori chiar recrutat. Pen-
tru că operaţiunea a fost aprobată
şi coordonată de Predoiu, nu s-a
luat nicio măsură şi nu s-a făcut
nicio analiză de caz. De fapt, ruşii
au monitorizat legătura SIE cu aşa-
zise surse de informaţii de ani buni,
iar în tot acest timp au intoxicat
serviciul roman de spionaj. Acest
lucru naşte mari semen de între-
bare asupra profesionalismului
sau, mai grav, asupra loialităţii ge-
neralului Predoiu. 

În SIE se mai comentează de
mult timp modul defectuos în care
generalul Predoiu a gestionat mi-
lioane de euro destinaţi finanţării
înfiinţării unui post de televiziune
în Republica Moldova, suspec-
tându-se sustragerea a sute de mii
de euro de către Predoiu&Co. 

Referitor la răpirea jurnaliştilor
români din Irak, generalul Predoiu
a fost cel care l-a influenţat şi l-a
determinat pe preşedintele Bă-
sescu să accepte scenariul ameri-
can al răpirii, care ulterior s-a
transformat într-o răpire adevă-
rată. Cu acest prilej, Predoiu a de-
voalat americanilor o mare parte a
potenţialului informativ pe care îl
avea SIE în lumea arabă din vre-
mea lui Ceauşescu. Logic, acest
potenţial a fost preluat de către
americani. 

Jocurile băsiste ale ge-
neralului Predoiu

Generalul Predoiu cunoaşte
foarte bine şi potenţialul informativ
al fostei Brigăzi U (Umbre), deve-
nită Direcţia H în vremea directo-
rului Cătălin Harnagea. O parte
dintre foştii ofiţeri deplin acoperiţi,
racolaţi şi instruiţi de generalul Cor-
nel Biriş bântuie prin Parlament ,
Guvern, Preşedinţie, justiţie şi di-
plomaţie, multe decizii contestate
care se iau în aceste instituţii fiind
rodul ordinelor primite de la SIE,
de fapt de la generalul Predoiu,
care la rândul său le-a primit de la
preşedintele Băsescu. 

Alegerile prezidenţiale din 2009
au oferit din nou generalului Pre-
doiu prilejul de a-şi oferi serviciile
preşedintelui Băsescu. Predoiu a
coordonat toţi ofiţerii SIE implicaţi
în măsluirea voturilor în favoarea
lui Băsescu, cooperând foarte bine
cu ambasadorul Baconschi de la
Paris. Tot generalul Predoiu a co-
ordonat operaţiune ofiţerilor deplin
acoperiţi ai SIE care au compromis
guvernarea USL în străinătate
după referendumul pentru demite-
rea preşedintelui Traian Băsescu
din iulie 2012.

Strict urgent: Debarca-
rea generalului Predoiu

Opinia public şi clasa politică tre-
buie să înţeleagă că toată activita-
tea informativă operativă a SIE
este cunoscută numai de către ge-
neralul Predoiu, nu de către direc-
torul civil, actualmente Teodor
Meleşcanu, care este de fapt o ma-
rionetă şi nu are acces deplin la
surse şi operaţiuni. După mai bine
de două decenii de la Revoluția an-
ticomunistă și după accederea Ro-
mâniei în structurile euro-
atlantice, ar fi cazul ca dinozaurul
comunist din fruntea SIE, generalul
Silviu Predoiu, să fie debarcat îm-
preună cu toate fantomele
Securității din lumea politică,
justiție, presă, afaceri și diplomație.
Dosarele Securității, secretizate
abuziv în arhivele SIE trebuie pre-
zentate opiniei publice fără nicio
rezervă pentru ca electoratul să se
prezinte la vot în cunoștință de
cauză. Conducerile serviciilor se-
crete, mai ales cea a Serviciului de
Informații Externe, trebuie depoli-
tizate, ofițerii acestor structuri ur-
mând să-și facă datoria față de
țară și față de cetățeni, nu împo-
triva acestora. Retragerea ofițerilor
acoperiți din politică, justiție, afa-
ceri, presă, este o necesitate. Alt-
fel, vom trăi în continuare la
cheremul acelorași personaje, cu
Institutul de Economie Mondială în
CV și în suflet, educate la marea
școală a generalilor Nicolae Pleșiță
și Ioan Mihai Pacepa, într-o Româ-
nie tot mai orwelliană”. 

Senator Valer Marian

O nouă declaraţie documentată şi incendiară a senatorului Marian  

Generalul Predoiu, spionul (şi gherţoiul) lui Băsescu

Spionul şi căpitanul  

ANCHETĂ
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Huzur pentru familia vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare 

Govorilă, din ce bani ţi-ai tras vilă? 
 Maşini cât casa şi un palat cu mansardă de sticlă, averea expusă
a familiei "bugetarului" Mircea Govor

Vicele judeţului n-are însă
nevoie de apartamente, întrucât
casa pe care şi-a achiziţionat-o
în 2000, ironic, tocmai în car-
tierul Funcţionarilor, s-a înălţat
"oşeneşte", crescând pe verti-

cală, la fel ca şi veniturile buge-
tarului Govor. Evident, alte ve-
nituri decât cele salariale,
întrucât, oficial, Govor a câşti-
gat doar banii pe care i-a încasat
din salariile de la Consiliul Ju-

deţean, 48.456 de lei în 2012.  

Vila din fundul curţii 
Mircea Govor locuieşte într-

un mic palat situat pe strada
Zutphen, achiziţionat în anul

2000 de la cunoscutul avocat
sătmărean Horia Ungur, unul
dintre cei mai bine cotaţi din
Baroul Satu Mare. Casa, care
fusese deţinută anterior de arhi-
tectul Miţu Babici, a fost cum-
părată de Govor contra unei
sume exorbitante, în anii 2000,
în epoca post Roxalcom. Pentru
cei născuţi mai târziu, Roxal-
com este firma de alcool pe
care a deţinut-o vicele şi prin
care acesta şi-a deschis calea
spre politică, păgubind statul,
prin neplata accizelor datorate,
cu nu mai puţin de
341.000.000.000 (în caz că v-a
fugit privirea pe zerouri, 341 de
miliarde) de lei vechi. Pentru
această faptă a fost cercetat şi
într-un dosar de evaziune fis-
cală. 

Vila vicelui este ascunsă, dar
impozantă, fără verdeaţă, cu
mult beton, cu un perete de sti-
clă la mansardă şi garaj la sub-
sol. La solicitarea Gazetei de
Satu Mare, imobilul a fost eva-
luat de o agenţie imobiliară: la
aproximativ 200.000 de euro. 

Parcul auto BMW al
familiei Govor

Sâmbătă, în după-amiaza
zilei de 15 iunie, peisajul de pe
strada Zutphen era liniştit, pri-
veliştea spre casa lui Mircea
Govor fiind întreruptă doar de
BMW-ul Seria 7 al fiului său
Răzvan, SM-67-MIR, parcat la
intrare. De altfel, toţi bolizii
(dar şi maşinile înmatriculate
pe firme) din famila Govor
poartă "MIR" pe plăcuţe, de-
opotrivă emblemă de mândrie
şi avertisment pentru poliţie şi
hoţi, care stau deoparte. Şi de
apropiaţii vicepreşedintelui, şi
de afacerile lui cu statul, cu fiul
său sau cu asfaltul Tehnic Asist
Botoşani, firma lui de casă, de-
ţinută (oficial) de Mirel Vlas.
Vlas are avion privat şi reclame
în Gazeta de Nord-Vest. 

Potrivit informaţiilor pe care
le deţinem, ultimul BMW Seria
7 care a intrat în proprietatea fa-
miliei a fost cumpărat de Mir-
cea Govor şi i-a fost dăruit
fiului său Răzvan. Vicele se
mulţumeşte să circule cu un
"modest" BMW X5, cu o va-
loare de peste 60.000 de euro,
sau, în cel mai rău caz, cu fosta
maşină a fiului său, tot BMW,

tot Seria 7, dar model mai
vechi, evaluată şi ea la 20.000
de euro.

Nici urmă de avere în
declaraţia de avere 

Mircea Govor a obţinut în
2012 venituri lunare de 4038 de
lei din salarii. Salariile sunt sin-
gurele venituri postate în decla-
raţiile de avere ale vicelui din
ultimii ani. Declaraţiile de inte-
rese ale lui Mircea Govor sunt
şi ele goale, deşi este de noto-
rietate faptul că acesta deţine,
prin fiul său, Răzvan, postul de
televiziune Nord-Vest TV, iar
acum şi ziarul Gazeta de Nord-
Vest. Tot de notorietate publică
sunt şi contractele de publici-
tate prin care Consiliul Jude-
ţean finanţează cele două
oficioase ale PSD, traficând
banii judeţului în buzunarele fa-
miliei Govor printr-o firmă in-
termediară, condusă de
fantomaticul colonel Ioan
Timiş, fost director economic al
societăţii editoare a ziarului Ga-
zeta de Nord-Vest. 

Deci de unde vin banii? O
posibilă explicaţie ar putea-o

oferi Mirel Vlas, patronul Teh-
nic Asist. O altă explicaţie o
oferă Agenţia Naţională de In-
tegritate. Asupra deturnării de
fonduri de la echipa de fotbal a
judeţului, FC Olimpia, unde a
deţinut calitatea de prşeedinte,
nu mai revenim. Deocamdată. 

Govor, cercetat 
de ANI 

Relaţiile contractuale dintre
CJ şi cele două oficioase de
partid, televiziunea şi ziarul fiu-
lui său, pe care le-a coordonat
în calitate de vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Satu
Mare, şi cu care CJ a semnat
contracte de aproximativ
30.000 de lei pe lună, l-au
adus pe Govor în vizorul ANI.
Inspectorii de integritate îl cer-
cetează pe Govor, actualmente
vicepreşedinte al organizaţiei
judeţene a PSD Satu
Mare,incă din luna februarie.
Govor are dosare care zac şi în
birourile Inspectoratului de
Poliţie Judeţean, dar şi în birou-
rile Serviciului Teritorial Ora-
dea al DNA. 

Mihai Bledea

Ultima achiziţie din seria amplă care a marcat, de-a lungul timpului,
viaţa membrilor familiei vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Satu
Mare, Mircea Govor, este un autoturism marca BMW 730, Seria 7,

ultimul model, cu motor de 3000 c.c., catalogată de revistele de specialitate
drept "nava amiral" a Bavaria Motor World. Autoturismul a fost achiziţio-
nat în cursul acestui an, cu zero kilometri la bord, iar cu el circulă fiul său
Răzvan, patronul Gazeta de Nord-Vest şi Nord-Vest TV. Valoarea autotu-
rismului este ea însăşi grăitoare şi nu necesită alte comentarii: nu mai puţin
de 90.000 de euro, preţ care echivalează cu trei – patru apartamente în zona
centrală a oraşului, cu două case în aceeaşi Zonă Zero a urbei, sau cu două
etaje de bloc în cartierul mărginaş Solidarităţii.

Palatul vicepreşedintelui Govor, ascuns pe strada Zutphen

Mircea Govor, susţinut de Dragnea la
preşedinţia PSD Satu Mare

Maşină de aproape 100.000 de euro

Declaraţia de avere, fără avere

DEZVĂlUIRI
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Ştabii judeţului şi-au tras muze şi-au dat funcţii pentru buze 

Nestemate pentru „blestemate”
 Gagici ţâţoase cu maşini bengoase şi silicoane la balcoane, harnaşamentul pe care
şi l-au făcut din bani publici Ştef&Co

Brighi, de unde ai maşină
de zeci de mii de euro?

Brighi conduce un autoturism marca Audi, eva-
luat pe piaţă la nu mai puţin de 15 mii de euro. Mica
avere care o poartă în vacanţe pe iubita preşedintelui CJ,
angajată a instituţiei încă de pe vremea când căsătoria
eşuată a acestuia nu începuse să scârţâie, întrucât fosta
Ramona nu aflase, nu poate fi justificată. Potrivit decla-
raţiei de avere din 2012, ascunsă bine de tot pe site-ul
CJ, diva câştigă din salariu cât să-şi permită, eventual,
câte-o salată de andive, 18.989 de lei anual, deci cam
1.580 de lei pe lună. În declaraţia de avere din 2011 mai
apărea, pe lângă venitul din salariul de consilier juridic
de la CJ şi un autoturism maca Opel, an de fabricaţie
2007. Acesta  a dispărut însă din declaraţia de avere dată
de Brighi anul trecut. Banii rezultaţi în urma tranzacţiei
s-au evaporat şi ei din declaraţia de avere, fapt care i-ar
putea dăuna Brighittei nu în relaţia cu Ştef, ci în relaţia
cu ANI.   

Părţile sociale (5%) pe care le deţine, conform
declaraţiei de interese, ca asociat al Paul Company Mar-
keting SRL, o societate de consultanţă juridică suspen-
dată din 17 martie 2010, nu pot nici ele justifica uriaşul
pe patru roţi condus de Brigitta.   

Bolidul lui Brighi, explicat
prin folda 

Surse apropiate de preşedintele Adi Ştef susţin
că, de fapt, misterul SM – 08 - BRY nu este nici pe de-
parte atât de greu de elucidat precum s-ar crede, iar
Brighi n-a încălcat legile ANI, întrucât autoturismul pe
care-l are şi pe care îl ţine parcat în faţa casei nu-i apar-
ţine, deşi îi poartă numele. Foşti şi actuali oameni ai pre-
şedintelui Ştef susţin că maşina apare în patrimoniul
Folda Security şi, mai mult decât atât, suţin că Brighi nu
este singura posesoare a unui autoturism cumpărat pe
banii societăţii. 

                                                              Mihai Bledea

Consiliul Judeţean finanţează şi silicoane 
Asociatul lui Ştef din grupul Folda, Marian Rîşnoveanu este şi el suspectat că, în urma contractelor profitabile încheiate

cu Consiliul Judeţean de Folda Security România, a cadorisit-o pe Renata Rîşnoveanu,  fosta
(sau actuala?!?) nevastă cu o splendidă pereche de silicoane. Sursele din CJ, supărate de privi-
legiile oferite şi plătite, indirect şi direct, din bani publici, Renatei - angajată şi ea în compar-
timentul de audit al Consiliului Judeţean, sub directa coordonare a asociatului soţului ei,
preşedintele CJ Adrian Ştef - susţin că aceasta şi-ar fi afişat silicoanele, în ultimele două veri,
inclusiv în timpul orelor de lucru, pe Plaja Apa, unde "s-a prăjit topless", dar şi pe plajă la Ma-
maia, unde i-ar fi pozat, tot topless, în excursii de specializare plătite de Consiliul Judeţean, lui
Gheorghe Toduţ, adjunctul Direcţiei pentru Cultură. Potrivit surselor, cei doi conduc cu schim-
bul autoturismul SM–34–FOL, un alt bolid înmatriculat pe firma Folda.

Declaraţia de avere a Birigittei din 2011Adrian Ştef, preşedintele Brigittei 

Adrian Ştef, preşedintele Brigittei Brigitta Nagy, 
femeia nr. 1 din viaţa de preşedinte a lui Adrian Ştef Audi de 15.000 de euro din salariu de bugetar

Marian Rîşnoveanu, asociatul preşedintelui Ştef

CANCAN
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"Nu cerem derogări, suntem
cu toate prior action-urile, mai
avem anunţarea câştigătorului
la CFR Marfă şi cu toate cele-
lalte suntem în regulă", a spus
Ponta la RTV. El nu a făcut însă
vreo referire la faptul că scri-
soarea pe care a transmis-o
către FMI în această săptămână
ar fi greşit formulată de Gu-
vern, la timpul prezent spre de-
osebire de modul de referire în
cazul cererii de prelungire a
programului. "Pentru a avea
timpul necesar implementării
măsurilor corective propuse,
am solicitat o prelungire a pro-
gramului cu trei luni, până la fi-
nele lunii iunie 2013. Având în
vedere performanţa realizată de
noi în cadrul programului sus-
ţinut de FMI, UE şi Banca
Mondială, dar şi măsurile co-
rective adoptate, Guvernul Ro-
mâniei şi Banca Naţională a
României (BNR) solicită dero-
gări pentru criteriile de perfor-
manţă neîndeplinite şi
finalizarea evaluărilor şapte şi
opt", se afirmă în documentul
datat chiar la 10 iunie şi postat
pe site-ul MEDIAFAX.

Ţintele ratate de Gu-
vernul Ponta 

Acordul cu FMI se va
încheia în orice condiţii, Consi-
liul Director al Fondului ur-
mând să analizeze pe 26 iunie
dacă România a îndeplinit pre-
condiţiile pentru finalizarea cu
succes a acordului cu instituţia
financiară, iar în cazul unei eva-
luări negative înţelegerea va ex-
pira de facto, au declarat, la
finele lunii mai, pentru ME-
DIAFAX, surse guvernamen-
tale.

În scrisorea transmisă
săptămâna trecută FMI şi datată
10 iunie se arată că România a
îndeplinit doar două dintre cele
cinci criterii de performanţă
cantitative şi tot două dintre
cele cinci ţinte indicative stabi-
lite pentru finele lunii decem-
brie 2012, fiind ratat criteriul de
performanţă privind activele
externe nete ale Băncii Naţio-
nale a României, cel privind
soldul bugetului general conso-
lidat şi cel privind arieratele bu-
getului de stat. Ţintele
indicative stabilite pentru chel-
tuielile primare ale bugetului

general consolidat, arieratele
autorităţilor locale şi arieratele
întreprinderilor de stat au fost
de asemenea ratate. Executivul
asigură însă că "se întreprind
măsuri corective" de îndeplinire
a obiectivelor programului şi
solicită derogări pentru crite-
riile de performanţă neîndepli-
nite, astfel încât ultimele două
evaluări să poată fi finalizate,
insistând cu argumentul "per-
formanţei realizate de noi în ca-
drul programului".

Arieratele uriaşe stri-
vesc bugetele locale

Angajamentul legat de
limita stocului de arierate la bu-
getele locale era de reducere a
acestora la 300 milioane lei
până la sfârşitul lunii decembrie
a anului trecut, dar în final nu s-
a reuşit decât să se ajungă la un
nivel preliminat în acest mo-
ment de 840 milioane lei. Gu-
vernul speră însă să se
încadreze totuşi, la un moment
dat, în această ţintă şi explică
faptul că, în urma unei "inspec-
ţii", s-a constatat că o parte
semnificativă a arieratelor, în

sumă de 360 milioane lei, re-
prezintă sume constestate, ast-
fel că nu vor fi luate în calculul
sumei totale a arieratelor res-
tante ale autorităţilor locale, aş-
teptându-se auditul Curţii de
Conturi şi validarea în instanţă
a hotărârii. Alte neîndepliniri
sunt prezentate la actualizarea

bazei de date cu proiectele de
investiţii pentru a se identifica
proiectele prioritare ale autori-
tăţilor locale finanţate din fon-
duri bugetare şi fonduri UE şi
publicarea unei liste a proiecte-
lor cu prioritate redusă ce vor fi
întrerupte, semnarea contractu-
lui cu consultantul juridic şi de

tranzacţie pentru privatizarea
majoritară a complexului Olte-
nia, finalizarea unei definiri de-
taliate şi a structurii arhitecturii
sistemului integrat de raportare
contabilă şi plăţi de trezorerie,
lansarea de oferte publice pen-
tru acţiunile deţinute de stat la
Romgaz şi Hidroelectrica.

Nu ştie stânga ce face… stânga

Beţele din roatele acordului cu FMI
 Premierul Ponta a declarat, duminică seara, că Guvernul nu cere derogări, în contradicţie cu scri-
soarea transmisă fMI în 10 iunie

"Cum directiva Comisiei Europene are ca
scop descurajarea debutului fumatului şi se
adresează în mai mică măsură fumătorilor
adulţi, este evident de ce domnul ministru (Va-
rujan Vosganian - ministrul Economiei - n.r.) se
opune directivei: dacă copiii noştri nu vor mai
fuma, atunci industria tutunului va rămâne fără
viitor", susţine FABCR, în comunicatul semnat
de preşedintele Cezar Irimia.

În acest context, FABCR solicită Executivu-

lui să adopte "măsuri care descurajează fumatul,
reduc cheltuielile cu sănătatea şi cresc veniturile
bugetare", fiind menţionate accelerarea calenda-
rului de creştere a accizelor, eliminarea acelor
produse care îi amăgesc pe adolescenţi să în-
cerce primele fumuri, cum ar fi ţigările aromate,
inscripţionarea pachetelor cu avertismente cât
mai mari şi cât mai vizibile şi interzicerea fuma-
tului în spaţiile publice închise. FABCR preci-
zează că, în perioada 2005 - 2010, România a

implementat "mai multe măsuri care s-au adre-
sat în special fumătorilor: să-i încurajeze, să-i
ajute, pe alocuri chiar să-i forţeze să renunţe la
fumat (vezi creşterea preţului)".

"Iar rezultatele se văd: fumează mai puţini ro-
mâni (de la 30,9% fumători zilnic în 2008, s-a
ajuns la 24,3% în 2011), oamenii sunt mai infor-
maţi despre efectele fumatului, iar mortalitatea
prin boli cardiovasculare datorată fumatului este
în scădere (de la 28146 decese în 2005 la 26432
decese în 2010). Mai mult, încasările la buget din
accize s-au dublat: de la 3,1 miliarde lei in 2007
la 7,72 miliarde lei, in 2012. Aşadar, calea pe
care a ales-o România în 2005 - de a aplica re-
comandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
privind combaterea fumatului - a dat roade", mai
arată sursa citată.

Într-un punct de vedere pe acest subiect, Mi-
nisterul Economiei precizează că România, po-
trivit Memorandumului privind poziţia sa
referitoare la amendarea directivei, susţine mă-
surile de reglementare ale produselor din tutun
în măsura în care acestea sunt echilibrate, pro-
porţionate cu obiectivul urmărit, acela de a îm-
bunătăţi nivelul de sănătate a populaţiei, uşor de
implementat şi duc la o corectă informare a con-
sumatorilor. "România este în favoarea unei re-
glementări care respectă, în acelaşi timp,
interesele legitime ale tuturor părţilor intere-
sate", subliniază Ministerul Economiei. 

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer cere
Guvernului măsuri pentru descurajarea fumatului

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABCR) solicită Guvernului să adopte măsuri pen-
tru descurajarea fumatului, în conformitate cu noua directivă europeană privind produsele din tutun şi
critică Ministerul Economiei, pe motiv că s-ar opune acesteia. Într-un comunicat de presă cu titlul "Ministerul

Economiei a găsit o metodă de a (şi) creşte veniturile: încurajarea fumatului în rândul tinerilor!", FABCR afirmă
că "Guvernul României, la îndemnul Ministerului Economiei, nesocoteşte suferinţa sutelor de mii de români ce au
afecţiuni produse de fumat".
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Ponta a găsit vinovatul pentru or-
donanţa greşită a impozitării ASf

Proasta 
organizare 
a Guvernului

Premierul Victor Ponta spune că vina pentru publicarea în
Monitorul Oficial a unui text greşit privind impozitarea su-
melor compensatorii aparţine "proastei organizări a Guver-
nului", astfel că nu mai vorbeşte despre concedierea vreunei
persoane, adăugând că Finanţele au propus impozitarea tutu-
ror.

"Am descoperit, e ca "Într-o scrisoare pierdută". Ministerul
de Finanţe a venit cu o variantă în şedinţa de guvern, varianta
cu toţi la un loc - şi aici e opinia destul de conservatoare, ca
să zic aşa, şi a domnului Voinea, şi a domnului Gherghina,
când se poate să punem taxe, punem cât mai multe - noi în
şedinţa de guvern am modificat, eu am venit cu un alt text,
după care însă a plecat textul iniţial", a spus Ponta la RTV.
Întrebat cine este de vină pentru acest fapt, Ponta a răspuns:
"Proasta organizare a Guvernului", şi a mai adăugat că a luat
măsuri ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. MEDIA-
FAX a anunţat că Guvernul a decis, prin derogare de la Codul
Fiscal, să stabilească o cotă de impozit pe venit de 85% pentru
veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensa-
torii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contrac-
tului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului,
angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt
numite în calitate de membru "în consilii de administraţie şi
consilii de conducere".
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„Comisia Europeană 
cere explicaţii"

Comisia Europeană (CE) a cerut Statelor
Unite să îi ofere "explicaţii şi clarificări"
despre programele de spionare a comuni-
caţiilor, susceptibile să contravină dreptu-
rilor fundamentale ale cetăţenilor europeni,
într-o scrisoare adresată secretarului ame-
rican al Justiţiei Eric Holder. CE va solicita
"un angajament" clar din partea autorităţi-
lor americane privind respectarea protecţiei
datelor cetăţenilor europeni. "Vă cer să îmi
furnizaţi explicaţii şi clarificări atât asupra
programului PRISM şi altor programe
americane implicând colectarea şi căutarea
de date, cât şi despre legile care autorizează
asemenea programe", a scris comisarul eu-
ropean însărcinat cu Justiţia, Viviane Re-
ding, într-o scrisoare în engleză, datată
luni, 10 iunie.

The Washington Post şi The Guardian
au dezvăluit existenţa programului
PRISM, care permite serviciilor americane
de informaţii să supravegheze date care cir-
culă pe serverele unor giganţi precum Goo-
gle sau Facebook. "Ţinând cont de
gravitatea situaţiei", Reding cere "răspun-
suri rapide şi concrete" la o serie de între-
bări, pe care le adresează în această
scrisoare, ca de exemplu: aceste programe
îi vizează doar pe rezidenţii americani sau
în principal pe cetăţenii străini şi europeni?
care este scopul lor? sunt limitate la cazuri

specifice şi individuale? în baza căror cri-
terii? 

Comisia subliniază că "respectarea drep-
turilor fundamentale şi statul de drept con-
stituie fundamentul relaţiilor între UE şi
Statele Unite", însă "programe ca PRISM
şi legi care autorizează asemenea programe
ar putea să antreneze consecinţe grave pen-
tru drepturile fundamentale ale cetăţenilor
europeni".

PRISM ar putea să aibă repercusiuni şi
asupra viitorului Acord de liber-schimb
UE-SUA, sugerează Reding, care a evocat
dosarul într-o reuniune între Comisie şi
Guvernul american desfăşurată vineri, la
Dublin.

În perioada 2007-2011, site-urile Micro-
soft, Google, Yahoo!, Facebook, YouTube,
Skype, AOL şi Apple au început să fie in-
tegrate într-un program secret al Agenţiei
Naţioanle americane pentru Securitate
(NSA), cu scopul ca analişti să poată con-
sulta în mod direct şi în timp real e-mailuri
trimise pe Hotmail sau Gmail, dar şi toate
conversaţiile, fotografiile, înregistrările
video şi convorbirile online pe aceste site-
uri.

China nemulţumită
Ultimele dezvăluiri ale fostului consul-

tant Edward Snowden despre vastul pro-
gram american de supraveghere a
comunicaţiilor sunt comentate pe larg de
marile site-uri de ştiri din China, un jurnal
apreciind inclusiv faptul că relaţiile sino-
americane sunt puse la încercare. Site-urile

de ştiri ale unor giganţi ca Sina, Sohu şi
Tencent relatau pe larg scurgerile de infor-
maţii despre programul secret american de
supraveghere a comunicaţiilor, insistând
asupra faptului că, potrivit lui Snowden,
serviciile americane au acces la sute de mii
de calculatoare, printre ele foarte multe
fiind din China. 

Aceste dezvăluiri vor "păta în
mod inevitabil imaginea Washingtonului în
străinătate şi pun la încercare relaţiile din-
tre China şi Statele Unite", a apreciat jur-
nalul China Daily. "Luni la rând,
Washingtonul a acuzat China de spionaj in-
formatic, dar se pare că Statele Unite re-
prezintă cea mai mare ameninţare pentru
respectarea vieţii private şi libertăţilor in-
dividuale", a comentat Li Haidong, un cer-
cetător privind Statele Unite de la
Universitatea Chineză pentru Afaceri Ex-
terne, citat de cotidian.

Metodele americane
 de spionaj

La trei zile după ce a precizat că se află
la originea dezvăluirilor despre aceste pro-
grame secrete, fostul consultant al Agenţiei
Naţionale de Securitate (NSA), una dintre
principalele agenţii de informaţii din Sta-
tele Unite, a furnizat mai multe detalii des-
pre metodele americane de spionaj. 

"Noi piratăm sistemele centrale ale unor
reţele - ca routere enorme de Internet, în
general - care ne oferă acces la sute de mii
de calculatoare fără să le piratăm", a deta-
liat Snowden într-un interviu acordat unui

cotidian din Hong Kong, unde s-a refugiat
începând din 20 mai.

Începând din 2009, NSA are sute de
ţinte în Hong Kong sau în China, a afirmat
Edward Snowden, care spune că acţionat,
în special, pentru a denunţa "ipocrizia ad-
ministraţiei americane când dă asigurări că
nu spionează infrastructuri civile, spre de-
osebire de adversarii săi".

NSA extinde infrastructura 
de interceptare

Agenţia Naţională americană pentru Se-
curitate (NSA) colectează pe serverele sale
miliarde şi miliarde de date ale unor comu-
nicaţii în întreaga lume şi în Statele Unite,
pe care le analizează cu ajutorul unor algo-
ritmi, cu scopul de a identifica ameninţări

teroriste. Creată în timpul Războiului Rece,
NSA este o organizaţie secretă al cărei
buget nu este public. Misiunea sa iniţială
era să asculte, intercepteze şi decripteze co-
municaţii în străinătate, care nu beneficiază
de protecţia legală acordată americanilor.
Însă, în faţa ameninţării Al-Qaida şi cu
ajutorul dezvoltării noilor tehnologii,
ea s-a îndreptat tot mai mult către co-
municaţii interne, pe teritoriul Statelor
Unite. Agenţia construieşte în prezent
un complex imens în deşertul Utah,
destinat extinderii semnificative a ca-
pacităţii sale de a colecta şi stoca infor-
maţii ca "înregistrări telefonice".
Potrivit site-ului specializat Wired.com,
instalaţia va ocupa o suprafaţă de cinci ori
mai mare ca cea ocupată de imensul Capi-
toliu la Washington.

Scandalul interceptărilor NSA

Dezvăluirile lui Edward Snowden pun la încercare
relaţiile SUA cu Europa şi China 

Poliţia turcă a evacuat total,
sâmbătă, parcul Gezi din Istan-
bul, dispersând toţi manifestanţii.
Ocupanţii parcului Gezi din Is-
tanbul, de unde a pornit mişcarea
de contestare populară, fără pre-
cedent în Turcia din 2002, au
anunţat sâmbătă continuarea pro-
testelor începute în urmă cu două
săptămâni.

Peste 10.000 de manifestanţi
s-au reunit în jurul unui parc din
Ankara, situat în districtul Ka-
vaklidere, în centrul oraşului, în
timp ce alţi 3.000-4.000 de pro-
testatari s-au reunit în apropiere,
lângă ambasada Statelor Unite.
"Guvernul, demisia", scandau
manifestanţii.

Scutierii, cu vehicule blindate,
erau prezenţi în număr mare în
aceste două zone. Nicio confrun-
tare nu a fost semnalată în cursul

serii. După ce au degajat piaţa
Taksim, forţele de ordine au pă-
truns în parc, bastionul frondei
antiguvernamentale care agită
Turcia de două săptămâni şi au
dispersat toţi manifestanţii, re-
curgând la mai multe arestări.

Premierul turc Recep Tayyip
Erdogan a somat sâmbătă mani-
festanţii să evacueze zona până
duminică, altfel va ordona poliţiei
să intervină. "Avem o reuniune
publică mâine la Istanbul. Spun
clar: dacă piaţa Taksim nu va fi
evacuată, forţele de securitate ale
acestei ţări vor începe să o eva-
cueze", a declarat Erdogan în faţa
câtorva mii de susţinători reuniţi
de partidul său la periferia Anka-
rei. "Să rămâneţi acolo nu are ni-
ciun sens deoarece dosarul este
de acum în mâinile justiţiei (...)
nu ştiu care va fi decizia justiţiei

dar să tranşeze pentru sau împo-
triva (menţinerii parcului), va
avea loc un vot popular la Istan-
bul (...) şi noi vom respecta rezul-
tatul acestui vot", a adăugat el.

"Dacă mai sunt fraţi acolo, vă
rog să plecaţi deoarece parcul
aparţine populaţiei din Istanbul.
Nu este o zonă de ocupaţie pen-
tru organizaţii ilegale", a insistat
şeful Guvernului. "Nimeni nu
poate să ne intimideze (...) nu ac-
ceptăm ordine de la nimeni cu
excepţia lui Dumnezeu", le-a
spus el manifestanţilor.

Manifestanţii apreciază că
Partidul Justiţiei şi Dezvoltării
(AKP, provenit din mişcarea isla-
mistă), aflat la putere din 2002,
"şi-a pierdut legitimitatea în ochii
presei naţionale şi internaţionale"
(...) "prin eforturile sale de a di-
viza şi provoca rezistenţa" în
piaţa Taksim. Premierul turc
Recep Tayyip Erdogan, princi-
pala ţintă a manifestanţilor care
îl acuză de autoritarism şi că vrea
să "islamizeze" Turcia laică, a
lansat joi, 13 iunie, un "ultim
avertisment" la adresa ocupanţi-
lor parcului pentru ca aceştia să
evacueze zona. El a promis apoi
să nu se atingă de parc atât timp
cât justiţia îşi urmează cursul, un
gest considerat drept o mică vic-
torie pentru manifestanţi.

Turcia în fierbere 
Poliţia a evacuat total parcul Gezi din 
Istanbul, mii de oameni în stradă la Ankara

"Jurnalul Rosenberg," scris de unul dintre oamenii
de încredere ai lui Adolf Hitler, Alfred Rosenberg, a
fost descoperit după zeci de ani de căutări. Alfred Ro-
senberg, unul dintre oamenii de încredere ai lui Adolf
Hitler şi un membru marcant al Partidului Nazist, a fost
unul dintre iniţiatorii planului de exterminare a evrei-
lor, informează CNN.

Rosenberg a fost condamnat pentru crime de război
şi executat în 1946. Fragmente din jurnalul său, care
conţineau dezvăluiri din interiorul Partidului Nazist,

dar şi teorii personale despre superioritatea rasială, au
fost folosite la proces, însă acestea au dispărut ulterior.

La aproape 70 de ani de la dispariţie, Guvernul SUA,
cu ajutorul Muzeului Holocaustului, a găsit 400 de pa-
gini din jurnal, care conţin noi informaţii despre cel de-
al treilea Reich. Unele dintre pagini sunt scrise pe
hârtie cu antetul Partidului Nazist şi îl menţionează
adesea pe Fuhrer. Rosenberg vorbeşte despre conflicte
între liderii nazişti, cu Heinrich Himmler şi Joseph Go-
ebbels, şefii de propagandă, care îşi disputau reputaţia
de omul cel mai aproape de Hitler.

Rosenberg a scris şi despre planurile de a fura bunuri
de artă şi culturale din întreaga Europă. Henry Mayer,
de la Muzeul Holocaustului din SUA, care a căutat jur-
nalul timp de 17 ani, speră că paginile vor aduce noi
informaţii despre acea perioadă. "Ar fi un nou martor
care descrie evenimentele care au avut loc în acea pe-
rioadă", a declarat acesta. Autorităţile au demarat o in-
vestigaţie pentru a afla cum au ajuns paginile jurnalului
în posesia unui profesor din Buffalo, New York.

Dezvăluirile lui Alfred Rosenberg
Jurnalul unuia dintre apropiaţii lui Hitler, descoperit la New York după

aproape 70 de ani de căutări 

Cancelarul german Angela Merkel a oferit Guver-
nului de la Bucureşti expertiză în pregătirea procesului
de regionalizare a României, având un mesaj clar po-
zitiv legat de acest proces, legat de o cât mai mare des-
centralizare, a declarat premierul Victor Ponta, după
discuţia cu oficialul german, care a durat, potrivit unor
agenţii de ştiri, “mai puţin de cinci minute”. 

"A fost un mesaj clar pozitiv legat de regionalizare,
în sensul unei cât mai multe descentralizări, autoritate
şi responsabilitate pentru nivele inferioare nivelului
central", a spus Ponta, adăugând că Merkel i-a oferit
expertiza persoanelor care lucrează de mult timp în
Germania la implementarea unui astfel de sistem re-
gional.

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, lunea tre-
cută, că actualul proiect de regionalizare nu pare a duce

la simplificarea funcţionării statului, ci la apariţia unei
noi birocraţii. 

Vizita premierului Ponta în Germania 
Întâlnirea Merkel – Ponta, cinci minute în picioare 

ACTUAlITATE INTERNAŢIONAlĂ
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Având calitatea de membru
al Biroului Permanent Judeţean
Satu Mare al PSD, conform ar-
ticolului 32 din Statutul PSD,
excluderea mea putea fi decisă
exclusiv de Comitetul Executiv
Naţional al PSD, cu votul a 2/3
din membrii acestui for, din
care fac parte membrii Biroului
Permanent Naţional al PSD şi
toţi preşedinţii de organizaţii ju-
deţene ale PSD. Comitetul Exe-
cutiv Naţional al PSD nu s-a
mai întrunit după Congresul
PSD din 19-20 aprilie a.c., pre-
şedintele Victor Ponta evitând
să pună în discuţie excluderea
mea în acest for, temându-se
probabil că nu vor fi întrunite
sufragiile a 2/3 din membri. În
luna mai a.c. au existat două
tentative de excludere nestatu-
tară a mea la nivel local, la co-
manda conducerii centrale a
PSD, dar atât organizaţia locală
din care fac parte (organizaţia
nr. 10 din municipiul Satu
Mare) cât şi organizaţia jude-
ţeană au refuzat să decidă ex-
cluderea mea. La un abuz atât
de vădit, voi formula contestaţii
la forurile competente ale parti-
dului, Comisia Naţională pentru
Arbitraj şi Integritate Morală şi
Congresul PSD, şi voi sesiza
organismele de conducere ale
Partidului Socialiştilor Euro-
peni şi ale Internaţionalei So-
cialiste . 

Motivaţie puerilă

Menţionez că până la Confe-
rinţa Organizaţiei judeţene Satu
Mare a PSD, desfăşurată în data
de 29 martie a.c., am deţinut
funcţia de preşedinte al aces-
teia, dar am renunţat să mai
candidez deşi toate cele 65 de
organizaţii locale (comunale,
orăşeneşti şi municipale) din ju-
deţul Satu Mare adoptaseră re-
zoluţii privind susţinerea mea
pentru un nou mandat de preşe-
dinte judeţean. Am luat decizia
de a nu mai candida după o în-
tâlnire pe care am avut-o la se-

diul naţional al PSD, cu patru
zile înainte, cu preşedintele
Victor Ponta şi secretarul gene-
ral Liviu Dragnea, la care mi s-
a reproşat că declaraţiile mele
politice privind şefi de servicii
secrete  (SRI, SPP şi SIE) şi
parchete (Parchetul General,
DNA) i-au supărat pe ameri-
cani, respectiv pe ambasadorul
SUA la Bucureşti şi Departa-
mentul de Stat de la Washin-
gton. Nu credeam că am
devenit atât de important şi pe-
riculos pentru partenerul nostru
strategic special de dincolo de
Ocean.

Exclus din comisiile
parlamentare

În săptămânile care au urmat,
liderul de grup Ilie Sârbu a
anunţat că am fost exclus şi din
Delegaţia Parlamentului Româ-
niei pentru Adunarea Francofo-
niei şi din Comisia pentru
cercetarea abuzurilor, combate-
rea corupţiei şi petiţii din Sena-
tul României. Am devenit astfel
primul parlamentar din istoria
postdecembristă a României
privat de calitatea de membru al
vreunei comisii parlamentare
permanente, deşi articolul 46
alin. 2 din Regulamentul Sena-
tului prevede expres şi impera-
tiv că este obligatoriu ca toţi
senatorii să facă parte din cel
puţin o comisie permanentă.
Mai mult, liderul Ilie Sârbu a
solicitat Secretariatului General
al Senatului să fiu mutat din
locul pe care-l ocupam în sala
de plen în cadrul grupului sena-
torial al PSD şi să fiu pus la
colţ, în ultimul rând, în spatele
grupului UDMR, dar am refu-
zat să mă conformez până ce
nu-mi este comunicat un înscris
motivat în acest sens. 

Probabil liderul de
grup Ilie Sârbu (fost preot,
agronom şi colaborator al
DIE/SIE) este supărat că nu a
reuşit să mă convertească, ca pe
ginerele său premier, la coabi-

tare cu preşedintele Băsescu şi
cu serviciile secrete. Probabil
că acesta crede că se poate
comporta în Senatul României
şi în grupul senatorial al PSD ca
şi la ferma de bovine din Timiş
din care s-a lansat în politică. Îi
recomand însă să revină la cele
sfinte, să se preocupe de nepoţi
ori să se întoarcă la ferma de
bovine sau la mănăstirea Secu
pe care a servit-o şi îndrăgit-o.
Până ia o decizie, mă văd obli-
gat să formulez o plângere către
Biroul Permanent al Senatului
pentru a fi sesizată Comisia ju-
ridică, pentru litigii, disciplină
şi imunităţi, cu privire la abuzu-
rile sale şi să depun o plângere
pentru infracţiunea de abuz în
serviciu contra intereselor per-
soanelor la Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.

Campanie de demoni-
zare şi izolare

În ultimele patru săptămâni,
la instigarea unor lideri naţio-
nali ai PSD şi cu concursul unor
lideri locali ai USL (preşedin-
tele PNL Satu Mare, deputatul
Ovidiu Silaghi, prieten cu Vic-
tor Ponta, preşedintele Consi-
liului Judeţean Satu Mare,
Adrian Ştef, cumnatul lui Si-
laghi, şi vicepreşedintele Con-
siliului Judeţean, Mircea
Govor, amic de afaceri cu Si-
laghi şi Ştef, şi susţinut de pre-
şedintele Victor Ponta şi de
preşedintele executiv Liviu
Dragnea pentru funcţia de pre-
şedinte al Organizaţiei judeţene
Satu Mare a PSD) a fost declan-
şată şi susţinută împotriva mea
o campanie continuă şi furi-
bundă de demonizare, prin ata-
curi insultătoare şi
calomniatoare, în ziarul Gazeta
de Nord-Vest din Satu Mare,
care a fost acaparat abuziv, cu
concursul unei firme neautori-
zate de bodiguarzi maghiari
(SC Big Security) şi cu compli-
citatea conducerii locale şi na-

ţionale a Poliţiei, de către Mir-
cea Govor şi fiul său Răzvan
Govor, care-l editează şi tipă-
resc cu finanţare nelegală de la
Consiliul Judeţean. La această
campanie îşi aduc aportul şi
unele servicii secrete (SRI şi
DGIPI), care au demarat o ope-
raţiune standard de demonizare
şi de izolare a mea. În acest
scop, Silaghi, Ştef şi Govor sunt
şantajaţi cu dosarele care le au la
ANI, la DNA şi la Parchetul
Satu Mare.

Apel la justiţie

Referitor la articolele insultă-
toare şi calomniatoare, abjecte,
aberante şi vădit nefondate, pu-
blicate în ultimele patru săptă-
mâni la adresa mea în ziarul
Gazeta de Nord-Vest, fără sem-
nătură sau cu pseudonim, am
formulat plângere penală la Ju-
decătoria Satu Mare, împotriva
directorului general Răzvan
Govor, directorului Szasz Lo-
rand şi redactorului şef Ciprian
Bâtea pentru săvârşirea infrac-
ţiunilor de insultă şi calomnie
prin presă, prev. şi ped. de art.
205 şi art. 206 din Codul penal,
precum şi împotriva comandita-
rilor Mircea Govor, Adrian Ştef
şi Ovidiu Silaghi, pentru insti-
gare la aceste infracţiuni, ur-
mând  să le solicit daune morale
echivalentul unui milion de
euro. Menţionez că insulta şi ca-
lomnia prin presă au fost reincri-

minate printr-o decizie recentă a
Curţii Constituţionale şi că pen-
tru aceste infracţiuni Codul
penal prevede pedepse cu
amenda sau cu închisoarea până
la 3 ani. Având în vedere relaţiile
apropiate ale triadei Silaghi-
Ştef-Govor cu preşedintele Tri-
bunalului Satu Mare, Rodica
Grosoş-Maxim, cu vicepreşe-
dintele Tribunalului, Remus
Nemeş, cu procurorul şef al Ser-
viciului teritorial al DNA, Ma-
rius Iancu, cu prim-procurorul
Parchetului de pe lângă Tribuna-
lul Satu Mare, Marinela Pop, cu
procurorul inspector Vasile Cos-
tinaş din Inspecţia Judiciară a
CSM şi cu alţi magistraţi sătmă-
reni, cărora le-au asigurat anu-
mite servicii sau foloase, voi
solicita strămutarea cauzei la o
instanţă din alt judeţ.

filaj ilegal sponsorizat
de Consiliul Judeţean

În zilele de 13 şi 14 iunie
a.c.,asupra mea şi a angajaţilor
biroului meu senatorial au fost
efectuate operaţiuni de filaj şi de
filmare din două autoturisme
marca Skoda, de culoare albă,
respectiv gri, cu numerele de în-
matriculare SM-09-CCA şi SM-
10-CCA. În cursul zilei de 14
iunie, între orele 9-13, autoturis-
mul SM-09-CCA a fost parcat
lângă blocul în care locuiesc,
fiind sesizat şi de ofiţeri activi
sau în rezervă ai Ministerului

Administraţiei şi Internelor. În
autoturismul respectiv au fost
sesizaţi doi bărbaţi solizi, care
deţineau aparatură de înregis-
trare video şi audio, precum şi
spray-uri paralizante şi pumnale.
În jurul orelor 16, în timp ce cir-
culam prin centrul municipiului
Satu Mare, împreună cu doi an-
gajaţi ai biroului senatorial, am
sesizat că am fost urmăriţi, pe
mai multe străzi, de autoturismul
SM-09-CCA, astfel că am oprit
brusc în Piaţa Libertăţii şi ne-am
îndreptat spre acesta pentru a-i
fotografia şi identifica pe urmă-
ritori, dar au accelerat în marşa-
rier şi au plecat în trombă pe o
stradă din imediata apropiere. 

Solicit Inspectoratului Jude-
ţean de Poliţie să-i identifice pe
urmăritori, având informaţii că
autoturismele menţionate apar-
ţin firmei de protecţie şi pază SC
Folda Security Satu Mare, la
care până recent a fost asociat
majoritar preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Adrian Ştef,
care girează şi dirijează în
continuare această societate,
inclusiv prin contracte bă-
noase cu Consiliul Judeţean
şi cu alte instituţii subordo-
nate (Direcţia pentru Asis-
tenţă Socială şi Protecţia
Copilului, Spitalul Judeţean,
Căminul-spital s.a.). În caz
contrar, mă văd obligat să-
mi apăr demnitatea şi intimi-
tatea ripostând în limitele
legitimei apărări.

Senator Valer Marian

COMUNICAT DE PRESĂ

Senatorul Valer Marian reacţionează împotriva detractorilor săi

Excludere nestatutară şi necomunicată
Liderul grupului PSD din Senat, Ilie Sârbu, socrul premierului Victor

Ponta (preşedintele PSD) a anunţat în plenul Senatului cu trei săptă-
mâni în urmă, profitând de lipsa mea timp de câteva minute, că aş fi

fost exclus din PSD şi din grupul senatorial al acestui partid, dar până în
prezent nu mi-a fost comunicat vreun înscris în acest sens şi nu mi-au fost
precizate motivele nici măcar verbal. Totodată, nu am fost convocat în vreun
for statutar al PSD în care să se pună în discuţie excluderea mea şi nu mi-a
fost solicitat punctul de vedere, în virtutea dreptului la opinie şi la apărare.
Credeam că PSD a devenit un partid democrat dar constat că deciziile sunt
luate de vreun an de un clan restrâns, în mod arbitrar, nestatutar şi nelegal.
Inclusiv Sfânta Inchiziţie şi Partidul Comunist te convocau, te înfierau (cu
fierul sau cu cuvântul roşu), dar îţi acordau şi ultimul cuvânt şi puteai să te
exprimi critic şi autocritic.
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Silaghi a cerut 
cetăţenie ungară 
în 2011 

Politicieni sătmăreni
dar şi bucureşteni îşi pun între-
barea: Ce ţară va reprezenta
Ovidiu Silaghi în Parlamentul
European, România sau Unga-
ria? Pentru că în presă au apărut
relatări şi fotografii din care re-
iese că Silaghi ar fi solicitat cu
doi ani în urmă, respectiv în
iunie 2011, cetăţenia ungară în
baza Legii dublei cetăţenii
adoptată de Parlamentul de la
Budapesta. În primăvara anului
trecut, înaintea campaniei elec-
torale pentru alegerile locale, li-
deri ai UDMR Satu Mare i-au
furnizat vicepreşedintelui Con-
siliului Judeţean, Mircea
Govor, un CD în care Ovidiu
Silaghi este fotografiat în sala
de ceremonii a primăriei unei
comune din Ungaria, situată în
apropierea graniţei cu Româ-
nia, în timp ce-şi depunde dosa-
rul pentru obţinerea cetăţeniei

maghiare. Pe fotografiile conţi-
nute de CD apare data de
21.06.2011, iar Silaghi este sur-
prins stând la rând, cu un dosar
în mână, îmbrăcat într-un sacou
căcăniu, asortat cu cravată şi
batistă galbenă. De asemenea,
poate fi observat primarul co-
munei, cu eşarfă roş-verde-albă
ciocnind un pahar de şampanie
cu solicitanţii de cetăţenie ma-
ghiară. Se pare că înregistrarea
respectivă a fost făcută de un
serviciu secret din Ungaria. 

Un serviciu secret a
confirmat, Ponta a mi-
nimalizat

O copie de pe CD-ul
respectiv împreună cu fotogra-
fiile conţinute au ajuns în pose-
sia premierului Victor Ponta
înaintea investirii guvernului în
care Ovidiu Silaghi a primit
portofoliul de ministru al
Transporturilor. Ponta a replicat
însă că “Suntem în Uniunea
Europeană şi putem avea orice

şi oricâte cetăţenii”, apreciind
că demersul lui Silaghi nu ar
prezenta nicio vulnerabilitate.
Totuşi, un serviciu secret din
România a verificat autenticita-
tea informaţiei şi a constatat că
se confirmă solicitarea şi obţi-
nerea cetăţeniei maghiare de
către ministrul Silaghi. Politi-
cianul sătmărean nu a făcut ni-
ciun comentariu până în
prezent. Se ridică totuşi o pro-
blemă gravă de ordin constitu-
ţional, respectiv dacă un
cetăţean român care îndepli-
neşte funcţii de demnitate pu-
blică, în speţă de ministru,
poate depune jurământ de loia-
litate faţă de două state. 

Pentru obţinerea cetă-
ţeniei maghiare de către cetăţe-
nii din afara Ungariei trebuiesc
îndeplinite, potrivit legii adop-
tate de Parlamentul de la Buda-
pesta, două condiţii principale:
cunoaşterea limbii maghiare şi
dovedirea descendenţei din
strămoşi de naţionalitate ma-
ghiară. Este de notorietate că

Ovidiu Silaghi vorbeşte fluent
limba maghiară şi că unul din
părinţii săi are origini ungureşti. 

Preşedintele Ştef sub
semnul 
întrebării 

Politicienii UDMR
care au furnizat informaţia şi
CD-ul au afirmat că ar fi solici-
tat cetăţenie maghiară şi cum-
natul lui Silaghi, Adrian Ştef,
pe atunci vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean, actual-
mente preşedinte al acestei in-
stituţii. În cazul lui Ştef nu s-a
reuşit până în prezent confirma-
rea informaţiei prin înregistrări
video sau alte dovezi. Cert este
că şi Ştef vorbeşte fluent limba
maghiară iar, cât timp a fost su-
balternul fostului preşedinte
Csehi Arpad, vorbea mai mult
în această limbă la Consiliul Ju-
deţean atât cu Csehi cât şi cu
angajaţii de naţionalitate ma-
ghiară, îndeosebi cu înfocata şi
adorata sa subordonată, Bri-
ghita Nagy. Pe de altă parte,
mama lui Ştef este de naţiona-
litate maghiară, iar tatăl său a
avut prenumele Gabor până
anul trecut, schimbându-l în
Gavril înaintea campaniei elec-
torale în care fiul său a candidat
pentru funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean. 

Motivaţia legii 
loialităţii

Având în vedere şi
alte precedente, de exemplu, şi
al unui fost primar român al
municipiului Satu Mare care a
solicitat şi a obţinut cetăţenia
maghiară, senatorul Valer Ma-
rian şi deputatul Octavian Pe-

tric au anunţat în luna martie
a.c. că vor introduce în Parla-
ment o propunere legislativă,
respectiv o lege a loialităţii,
care să-i sancţioneze în princi-
pal pe cetăţenii români care so-
licită cetăţenia maghiară în
cazul în care deţin funcţii de
demnitate publică (miniştri,
parlamentari, primari, preşe-
dinţi de consilii judeţene, con-
silieri judeţeni sau locali) ori au
calitatea de funcţionari publici,
întrucât, aşa cum am mai arătat,
nu poate fi depus şi respectat le-
gământ de loialitate faţă de
două state. Unii reprezentanţi
locali ai UDMR au vituperat şi
l-au acuzat pe senatorul Marian
de extremism şi anitmaghia-
rism, iar preşedintele UDMR,
Kelemen Hunor, a declarat pre-
sei maghiare că a solicitat o în-
tâlnire cu premierul Victor
Ponta şi că i-a cerut acestuia
să-l atenţioneze pe senatorul
PSD de Satu Mare să înceteze
cu retorica naţionalistă. 

Nu avem obiecţii de
principiu în privinţa aplicării
legii privind acordarea cetăţe-
niei ungare persoanelor de na-
ţionalitate maghiară din afara
graniţelor Ungariei, dacă, pe
de-o parte sunt respectate con-
diţiile legii ungare, iar, pe de
altă parte, nu îndeplinesc func-
ţii de demnitate publică şi nu au
calitatea de funcţionar public în
România. După un contencios
româno-ungar, Comisia Euro-
peană a agreat legea adoptată în
acest sens de Parlamentul de la
Budapesta, iar ulterior România
a adoptat o lege similară pentru
acordarea cetăţeniei române
persoanelor de naţionalitate ro-
mână din Republica Moldova.
Slovacia, stat membru al Uni-

unii Europene cu state de servi-
ciu mai vechi decât România, a
adoptat însă de câţiva ani o lege
care sancţionează dobândirea
cetăţeniei maghiare de către ce-
tăţenii săi, lege care a fost
agreată de Comisia Europeană,
în pofida protestelor Guvernu-
lui de la Budapesta.

O lege cu două 
tăişuri

Efectele legii ma-
ghiare trebuie privite într-o per-
spectivă mai lungă, având în
vedere că solicită şi obţin cu
uşurinţă cetăţenia statului vecin
şi tot mai mulţi cetăţeni români
de naţionalitate română din
Transilvania, care nu cunosc ori
cunosc precar limba maghiară
şi nu au strămoşi de naţionali-
tate maghiară. Motivaţia aces-
tora este mai mult de natură
materială, financiară sau turis-
tică, întrucât Ungaria a fost ac-
ceptată în spaţiul Schengen şi
pot astfel să aibă acces în
această zonă pentru găsirea
unui loc de muncă mai bine
plătit ori pot  obţine viză liberă
în Statele Unite ale Americii.
Riscul de perspectivă este ca,
într-o perioadă mai scurtă sau
mai lungă, să crească substan-
ţial numărul cetăţenilor români
din Transilvania care au obţinut
şi cetăţenie maghiară şi să se in-
voce în faţa forurilor europene
şi internaţionale că maghiarii au
o pondere mult mai mare ori
chiar că sunt majoritari în Ar-
deal. Iar, pe urmă, politicienii
maghiari radicali din România
şi din Ungaria vor putea solicita
mai vehement autonomie teri-
torială deplină sau chiar federa-
lizare.  

Theodor Someşanu

Între România şi Ungaria

Pe cine va reprezenta Ovidiu Silaghi 
în Parlamentul European?

Deputatul Ovidiu Silaghi, preşedintele Organizaţiei
PNL Satu Mare, s-a lăudat încă din iarnă că în vară
se va transfera în Parlamentul European întrucât co-

legul său europarlamentar Cristian Buşoi va reveni în ţară
într-o altă funcţie. În urma scandalului generat de fostul pre-
şedinte al Casei Naţionale de Sănătate, Doru  Bădescu, pre-
mierul Victor Ponta l-a numit vineri în această funcţie pe
Cristian Buşoi, care a absolvit Medicina şi Dreptul. Unele te-
leviziuni au anunţat deja că în locul acestuia va fi trimis la
Bruxelles deputatul de Satu Mare, Ovidiu Silaghi, care a mai
avut calitatea de europarlamentar în perioada 2007 - 2009. 
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Furtună năprasnică cu
efecte dezarmante 

 Oameni evacuaţi din locuinţe, 42 de localităţi fără electricitate 
şi copaci prăbuşiţi pe şosea

                      Mihai Bledea

Grindină cât oul de 
porumbel, copaci 
şi anexe prăbuşite

"Potrivit datelor furnizate de Sis-
temul de Gospodărire a Apelor
Satu Mare, în data de 10 iunie,
între orele 17.15- 17.45, la Staţia
hidrologică Răteşti s-au înregistrat
precipitaţii care au totalizat 47 de
litri pe metru pătrat, iar la cea din
Supuru de Jos s-a semnalat grin-
dină de mărimea unui ou de po-
rumbel", mai precizează
comunicatul remis de Instituţia
Prefectului. Rafalele de vânt puter-
nice, care au atins viteze de până la
101 km/h, pe DN 19, între localită-
ţile Doba şi Decebal, şi pe DN 19
A, între localităţile Săcăşeni şi Tăş-
nad, au doborât la pământ mai
mulţi copaci, îndepărtaţi ulterior de
echipele de intervenţie ale Inspec-
toratului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă. Circulaţia pe cele două
artere a fost blocată aproximativ
două ore. Vântul puternic a doborât
şi trei stâlpi de telecomunicaţii,
între localităţile Socond şi Hodişa.

42 de localităţi fără 
electricitate

"Vântul puternic şi descărcările
electrice au provocat întreruperea
alimentării cu energie electrică în
42 de localităţi din judeţ", mai pre-
cizează comunicatul, care a anunţat
că zece echipe ale Electrica au in-
tervenit pentru depistarea şi reme-
dierea deranjamentelor. Marţi
dimineaţa mai existau trei localităţi
în care alimentarea cu energie elec-
trică era sistată integral, şi alte trei
afectate parţial. Situaţia a revenit la

normal abia la orele serii. 

Incendiu la Bercu 
În localitatea Bercu, un fulger a

aprins anexa unei locuinţe,  însă in-
cendiul a fost stins de echipajul de
pompieri. La Eriu Sâncrai, rafalele
de vânt au dus la prăbuşirea acope-
rişurilor a două grajduri amplasate
pe păşunea comunală. Animalele
din incinta adăposturilor au scăpat
nevătămate.

"Pe raza judeţului Satu Mare, la
orele serii, nu mai există situaţii în

care viaţa cetăţenilor să fie pusă în
pericol. În toate zonele cu potenţial
de risc se continuă monitorizarea,
prefectul solicitând instituţiilor cu
atribuţii şi primarilor din zonele
afectate de furtună să verifice şi să
aplice măsurile necesare de inter-
venţie în caz de nevoie", se mai
arată în comunicatul remis de Insi-
tituţia Prefectului. 

Pod în pericol 
la Certeze 

Marţi, 11 iunie, prefectul Euge-
niu Avram şi subprefectul Cristian
Sasu au convocat şedinţa Comite-
tului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Satu Mare, pentru a ana-
liza modul în care s-a intervenit în
locurile din judeţ unde furtuna a
generat situaţii deosebite, pentru a
inventaria principalele probleme şi
pentru a stabili acţiunile ce vor fi
întreprinse pentru revenirea situa-
ţiei la normal. Cele 33 de persoane
evacuate din cartierul ţigănesc au
rămas cazate în grădiniţă încă 24
de ore, la recomandarea oficialilor
din Instituţia Prefectului. 

Creşterea bruscă a nivelului ape-
lor pe Valea Rea, ca urmare a pre-
cipitaţiilor abundente pe raza
comunei Certeze, a dus la afectarea

structurii de rezistenţă a podului de
beton peste cursul de apă, adus de
potop în pericol de prăbuşire. Cir-
culaţia pe pod a rămas restricţio-
nată.

40.000 de pui înecaţi 
la Supur  

Oficialii prefecturii au decis
constituirea de comisii mixte care
să se deplaseze în principal la Tăş-
nad şi Certeze, pentru evaluarea
pagubelor şi întocmirea unui raport
în baza căruia să se poate solicita
fondurile necesare refacerii imobi-
lelor şi podului.

În urma precipitaţiilor abundente
înregistrate în 10 iunie pe raza co-
munei Supur, 21 de litri pe metru
pătrat în două ore, apele unui pârâu
au provocat moartea a aproximativ
40.000 de pui de o săptămână aflaţi
în halele ce aparţin unei societăţi

comerciale. 

Măsuri sporite 
de precauţie 

Prefectul Eugeniu Avram le-a
transmis primarilor să acţioneze de
urgenţă pentru decolmatarea şanţu-
rilor şi rigolelor de pe raza locali-
tăţilor şi să dispună tăierea
crengilor la copacii aflaţi pe traseul
liniilor electrice, acestea fiind, po-
trivit instituţiei, "două din principa-
lele cauze care au dus la inundaţii,
respectiv la întreruperea alimentă-
rii cu energie electrică".

În acţiunile desfăşurate în judeţ
au fost angrenate efective de la In-
spectoratul Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă, Inspectoratul Judeţean
de Poliţie, Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi, sprijiniţi, pe alocuri,
de personalul din primăriile comu-
nale şi de localnici. 

Mai multe case au fost inundate în urma unei furtuni care s-a abătut
luni, în după-amiaza zilei de 17 iunie, asupra judeţului. Potrivit
unui comunicat remis de Instituţia Prefectului, care a coordonat

activitatea Comandamentului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, "din pri-
cina cantităţilor foarte de mari de precipitaţii căzute în zona oraşului Tăş-
nad, în cartierul de romi s-a semnalat inundarea a zece locuinţe", după ce
apele din şanţurile de colectare a apelor pluviale s-au revărsat. Potrivit sursei
citate, prefectul şi autorităţile locale au decis mutarea a 33 de  tăşnădeni, din
locuinţele afectate, într-o grădiniţă. Ca urmare a cantităţilor mari de preci-
pitaţii căzute în decurs de câteva ore, pe raza localităţilor Ardud, Gerăuşa,
Răteşti, Unimăt şi Poiana Codrului s-au semnalat cazuri de curţi şi anexe
inundate de apele pluviale, însă fără ca locuinţele să fie afectate. Niciuna din-
tre locuinţele inundate în Tăşnad nu erau asigurate.  
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Vicele Mircică a deturnat
până şi festivalul pălincii

La prima ediţie a Zilei judeţului
Satu Mare (22-23 iunie) va avea loc o
nouă ediţe a Festivalului pălincii de la
Satu Mare. Angajaţi de extracţie libe-
rală ai Consiliului Judeţean ne-au re-
latat pe şleau modul în care vicele
Mircică Cufurică a deturnat aproape
un miliard şi jumătate de lei vechi la
prima ediţie a acestui festival. Pentru
publicitatea primei ediţii a Festivalu-
lui Pălincii s-au înscris vreo cinci
firme de presă, printre care şi Infor-
maţia Zilei şi Hot News, dar Mircică
a aranjat lucrurile şi hârtiile ca să câş-
tige cine trebuia, deturnând apoi cea
mai mare parte a bănetului către firma
puiucului Răjvănel, SC Nord-Vest TV
Advertising. În această deturnare a
fost implicat ca paraşutist şi colonelul
administrator Timiş. DNA a luat urma
banilor de vreo doi ani, dar apoi dosa-
rul a intrat în lâncezeală, Mircică lău-
dându-se că a rezolvat totul la Oradea,
via Ungaria. Cert este că vicele cufu-
rică n-a iertat un ban din Consiliul Ju-
deţean, dovedindu-se că nu a deturnat
numai banii pentru fotbal, pentru as-
faltări, pentru deszăpeziri şi pentru
groapa de gunoi, ci şi banii pentru pă-
lincă şi pentru potoale. Apropo de
potol, Mircică, amintindu-şi de epoca
de aur, când era şef de cantină la IAS
Satu Mare (Intreprinderea Agricolă de
Stat), a deturnat mulţi bani de la Con-
siliul Judeţean şi prin decontarea de
protocoale fictive prin cantina de la
Palatul Administrativ, administrată de
un SRL, SC Palat Jud. La acest SRL
a fost mulţi ani administrator subal-
terna sa Rodica, care i-a fost vreo 20
de ani contabilă şefă şi nu numai la
toate firmele personale sau de familie
pe care le-a falimentat.

De ce nu se scoate 
la concurs funcţia 
de secretar al judeţului

Funcţia de secretar al Consiliului
Judeţean Satu Mare, cea mai mare şi
cea mai plătită funcţie publică jude-
ţeană, fosta secretară Cornelia Bota
luînd salarii de peste 100 de milioane
de lei vechi, a rămas vacantă de vreo
doi ani. În primăvara anului trecut a
fost anunţat concurs pentru ocuparea
postului, dar acesta a fost anulat fără
explicaţii. Noii şefi ai Consiliului Ju-
deţean, preşul Ştefăneală şi vicele
Mircică n-au dat semne vreme de
aproape un an că ar vrea ca funcţia de
secretar al Consiiului Judeţean să fie
ocupată de un jurist competent şi
onest. După pensionarea lui Bota, in-
terimatul funcţiei a fost asigurat de
Mihaela Crasnai, o juristă obscură şi
planturoasă, cunoscută pentru obe-
dienţa totală faţă de fosta sa şefă.
Acum este obedientă total faţă de cu-
plul Ştefăneală - Go(vo)rilă, cărora le
convine de minune această stare de lu-
cruri, întrucât, mai săracă cu duhul şi
umflată cu volumul, secretara interi-
mară le satisface toate poftele şi face

actele după voia lor.  Mihaela Crasnai
este fiica primarului PSD din Socond,
pentru alegerea căruia Mircică s-a lău-
dat că a băgat un miliard de lei primiţi
mită de la firma sa de casă, Tehnic
Asist Botoşani. Ţiganii din Stâna ne-
au povestit şi nouă şi altora cum le-a
dat Mircică de la un milion până la
zece, pentru a-l vota primar pe Cras-

nai. După aproape un an de activitate,
Ioan Crasnai s-a remarcat a fi prima-
rul cu cel mai mare tonaj şi cu cel mai
mic cerebel. De exemplu, acesta a
provocat un adevărat şoc în urmă cu
câteva luni când a fost controlat de o
comisie de la APIA în legătură cu dis-
tribuirea ajutoarelor alimentare pri-
mite de la Uniunea Europeană. După
două zile de control, primarul Crasnai
a abordat-o pe şefa comisiei, la modul
următor: "Domnucă, dacă nu mă ta-
xaţi prea tare, vă pun şi dumneavoas-
tră zece kilograme de zahăr în
portbagaj...". Domnul a dat, domnul a
luat, iar, la creieraş, pe Mircică şi pe
Crasnai i-a asemănat.  

Cuplul gay din Carei

În spatele semnăturii Alex Ohaha
din ziarul Govor din Nord-Vest se as-
cund mişeleşte, potrivit unor colegi de
redacţie, noul director Szasz Lorand
şi proaspătul redactor şef Ciprian
Bâtea. Szasz şi Bâtea, ambii din
Carei, au fost obiect de studiu de mai
mulţi ani pentru colegii lor de la GNV
şi de la alte ziare din Sătmar, pe care
i-a pus pe gânduri faptul că, deşi au
trecut de 30 de ani, nu i-a văzut ni-
meni cu o fată la braţ sau în pat. Com-
plexatul Szasz a mimat o căsătorie
toamna trecută, când de fapt a fost în-
surat şi năşit de primarul Jeno (cu doi
purici) din Carei, cu o nepoată de-a sa
cu care l-a prins nevasta. În noaptea
nunţii, care a avut loc la motelul Vraja
Viilor din Carei, a ieşit la iveală mis-
terul lui Szasz şi Bâtea, când aceştia
au fost surprinşi de proaspăta mireasă
în timp ce se sărutau cu foc pe buze,
după miezul nopţii, în buda hotelului.
Proaspăta mireasă a fost atât de şocată
şi, dându-şi seama că mirele ales are
obiceiuri pidosnice, s-a întors după
câtva timp la mama sa. Ulterior, co-
legi din redacţie dar şi careieni care
circulau cu ei cu microbuzul au afir-
mat că i-a pus de multe ori pe gânduri
faptul că cei doi se ţineau tandru de
mână sau se mângâiau cu foc în zona
inghinală. La un moment dat, colone-
lul administrator Timiş a dezvăluit că
Ciprian Bâtea este partea activă, iar
Szasz Lorand este partea pasivă, fiind
alintat Lori (probabil de la numele Lo-
rena sau Loreley). Despre complexa-

tul Lorand au circulat şi alte zvonuri,
respectiv că ar fi un onanist (pe româ-
neşte lăbar iar pe ungureşte faszvero).
Vecini din bloc spun că l-au văzut fre-
cându-se cu foc în scara blocului, iar
colegi din redacţie l-au surprins fă-
când acelaşi lucru în birou sau în toa-
letă. Mai mult, cu mai mulţi ani în
urmă nişte grăniceri din Carei l-au
găsit închinându-se zeului Onan lângă
fâşia de frontieră, sub o salcie, ocazie
cu care l-au reţinut şi l-au convins să
le devină informator, şantajându-l că
altfel vor da pozele făcute la presă.
Acum ne explicăm de ce holteiul Lo-
rand, alias domişoara Lori, are mâini
transpirate şi tremurânde, urechi clă-
păuge şi privire hăituită.

Inspiraţi de filmul
 Cold Mountain

Cuplul gay din Carei, respectiv fe-
ciorul Ciprian şi fecioara Lori, s-au in-
spirat, după spusele lor, din filmul
american Cold Mountain, care pre-
zintă povestea de dragoste a doi cio-
bani din Munţii Stâncoşi. Surse din
Carei spun că aceştia au făcut o excur-
sie de câteva zile în Munţii Apuseni,
unde ne închipium ce s-a putut întâm-
pla. O tânără din redacţia GNV care a
încercat să-i facă ochi dulci feciorului
Ciprian spune că a rămas şocată când
acesta i-a spus că filmul său preferat
este Cold Mountain. După ce a citit
materialul de ieri, un careian, care i-a
dus pe amândoi într-o seară cu maşina
de la Satu Mare la Carei, ne-a povestit
că aceştia se aflau în stare de ebrietate
şi că au început la un moment dat să
se mângăie şi să se sărute cu foc pe
bancheta din spate. Mai mult, când
au ajuns la pasajul în construcţie de
la Moftin i-au cerut să oprească ca
să-şi facă treaba mică şi, după ce i-a
aşteptat vreun sfert de oră să revină,
s-a dus să-i cheme, dar s-a îngrozit
când i-a văzut ce fac după un picior
al podului.

De ce se pupă 
Mircică cu Horică

Tam-nesam, vicele Mircică Cufu-
rică s-a găsit să-i plângă de milă şi să-
l spele pe obraz şi la fund, în ziarul şi
la televiziunea sa de familie, pe ex-
primarul Horică care a stat aproape un
an la mititică. Horică cu freză ciufulită
uită că a declarat atât la DNA cât şi în
instanţă că ar fi fost anchetat şi arestat
pentru că a refuzat să cedeze la un
şantaj al fratelui procuroarei care i-a
instrumentat dosarul şi a lui Mircică
Cufurică, care l-au vizitat la birou şi
i-au cerut nici mai mult nici mai puţin
decât să le dea Florisalul, adică salu-
brizarea şi spaţiile verzi din munici-
piul Satu Mare. Dacă a uitat, o să-i
prezentăm declaraţiile de la dosar. Iar
vicele Mircică cap de bibilică a uitat
că, pentru a o stimula în perioada res-
pectivă i-a renovat un apartament ul-
tracentral, cu echipa cumnatului
Ghiţă, procuroarei care l-a anchetat şi
l-a arestat pe amicul său Horică. De
asemenea, vicele Mircică puţă de fur-

nică a uitat că a depus mărturie împo-
triva amicului Horică într-un proces
penal de la Judecătoria Sfântu Gheor-
ghe, în care a arătat pe şleau cum i-a
cerut şpagă fostul primar al Sătmaru-
lui pentru bodega "La Mircea". Aşa
cum se întâmplă şi în viaţă şi în filme,
hoţii şi escrocii îşi dau mai devreme
sau mai târziu mâna.

Mircică Cufurică 
şi gaşca lui pesedistă

Joia viitoare, respectiv în data de 20
iunie, va avea loc conferinţa extraordi-
nară a Organizaţiei Judeţene Satu Mare
a PSD în vederea alegerii unui nou pre-
şedinte, precum şi a Biroului Permanent
Judeţean. Vicele Mircică Cufurică se
laudă că a tras deja sforile cu preşedin-
tele executiv al PSD, Liviu Dragnea, cu
care a devenit prieten de afaceri, ca să
fie ales preşedinte al organizaţiei jude-
ţene. În acest sens, Mircică se laudă că
discută zilnic cu mâna dreaptă a lui
Dragnea, secretarul general Andrei Do-
lineaschi, deputat PSD de Botoşani, pe
care spune că l-a ajutat cu miliarde în
campaniile electorale de anul trecut prin
firma sa de casă Tehnic Asist Botoşani.
Mircică se mai laudă că şi-a făcut şi
echipa cu care va conduce, alegându-şi
principali colaboratori numai unul şi
una. Astfel, fiindcă nu vrea să-l urmeze
niciun reprezentant al PSD din Ţara Oa-
şului, vrea să-l facă preşedinte executiv
pe chestorul Vasile Ciocan, originar din
Certeze, cu care s-a înţeles să fie viitorul
candidat pentru funcţia de deputat în
Colegiul Oaş. Secretar executiv îl vrea
pe cunoscutul profesoraş Dorel Curpaş,
preşedinte al Organizaţiei de Tineret
vrea să-l pună pe consilierul său Raul
Băbţan, iar preşedintă a Organizaţiei de
Femei vrea s-o facă pe nimeni alta decât
pe amanta sa, blondela Emanuela. Toto-
dată, Mircică s-a lăudat că i-a cerut ga-
ranţii lui Dragnea că va fi candidatul
PSD pentru funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean la viitoarele alegeri
locale. Aşadar şi prin urmare PSD Satu
Mare are şanse să fie condus de cel mai
mare infractor din istoria judeţului, an-
chetat pentru evaziune fiscală de 341
miliarde lei, pentru fraude bancare de
peste 20 de miliarde de lei, pentru de-
turnarea a peste 12 miliarde de lei alo-
cate clubului de fotbal FC Olimpia de
Consiliul Judeţean şi pentru mite (şi dări
şi luări) de sute de mii de euro.

Primarul uşchit 
din Craidorolţ

Vicele Mircică "minte de bibilică" a
ţinut cu orice preţ să aibă primarul lui în
comuna socrilor săi, Craidorolţ. N-a
găsit altul mai breaz decât pe tânărul
romel Daniel, al cărui tată avea mare
priză la ţiganii şi mai ales la ţigăncile
din comună. Cel puţin doi prefecţi ai ju-
deţului nostru au spus că primarul romel
are multe bube în cap, mai ales în ce pri-
veşte aplicarea legilor fondului funciar,
dar şi în ce priveşte unele investiţii efec-
tuate în comună, cum ar fi asfaltarea
drumului principal şi construirea unui
nou cămin cultural. În plus, cetăţenii din
comună se plâng că primarul romel dă
cam rar pe la Primărie, respectiv mier-
curea şi vinerea nu vine deloc, motivând
că marţi noaptea se uită la meciuri, iar
joi noaptea petrece joia tineretului prin
cluburi din Sătmar. Oamenii sunt ne-

mulţumiţi şi pentru că primarul romel îl
ţine angajat la Primărie pe tatăl său, deşi
a depăşit cu vreo trei ani vârsta de pen-
sionare. Tătânele primarului a fost cer-
cetat penal mai an pentru pedofilie,
după ce i-a făcut un copil unei ţigăncuşe
de 12 ani, dar nu s-a ostoit, seducând de
câteva luni o altă ţigăncuşă cam de
aceeaşi vârstă. Anumite organe au des-
coperit de curând că porţiunea de drum
din faţa căminului cultural a fost pavată
cu pietre de pavaj aduse de la fostul „La
Mircea” şi că pentru această operaţie es-
tetică au fost deturnate peste două mi-
liarde de la Primărie. Aşteptăm să
vedem cum o să justifice vicele Mircică
această deturnare spre propriile buzu-
nare.

Zborurile asistate 
ale preşului Ştefăneală

Băieţi cu ochi albaştri sau verzi dar şi
localnici din Odoreu, inclusiv primarul
Mitică Pop, au povestit că preşedintele
Ştefăneală şi vicele Mircică făceau des
vizite nocturne la sediul firmei asfalta-
toare Tehnic Asist, în care intrau pe o
cărare şi ieşeau pe cel puţin două. Într-
o noapte au fost văzuţi ieşind împreună
cu patronul Tehnic Asist şi cu trei graţii
îmblănite, care erau ditamai amantele
lor, respectiv directoarele Brighita şi
Emanuela şi consiliera Claudia, tustrei
angajate la Consiliul Judeţean. Consi-
liera Claudia este amanta patronului
Mirel de la Tehnic Asist şi ţinea într-o
mână cădelniţa tatălui său, popa Aurica
de la Catedrala Adormirea Maicii Dom-
nului. Sursele spun că în nopţile respec-
tive se negociau asfaltările din judeţ şi
comisioanele aferente. Alţi băieţi cu
ochi albaştri ne-au povestit că preşul
Ştefăneală a făcut mai multe zboruri pe
gratis cu avionul patronului de la Tehnic
Asist. Mai concret, ar fi vorba de un
zbor în Delta Dunării şi retur, de un zbor
la Bucureşti la o consfătuire politică şi
de un zbor la Cluj, la un meci european
al CFR. Aceste zboruri pot  fi încadrate
penal în infracţiunile de dare şi luare de
mită şi pot fi dovedite cu registrul de
zbor de la Aeroportul Satu Mare. Cul-
mea ipocriziei este că vicele Mircică se
lăuda că-l are la mână cu aceste zboruri
pe preşul Ştefăneală şi că acesta dan-
sează după cum îi cântă la ureche.

Cum păşunează euroi 
primarul Ciurdar

Tot mai mulţi nori negri se adună de-
asupra primarului Ciurdar din Bârsău.
După ce au aflat de afacerile sale cu
amanta şi cu gunoaiele din zonă, mai
multe zeci de bârsăuani au trimis un me-
moriu prin care reclamă comportamentul
dictatorial al primarului Ciurdar şi arată
cum a acaparat acesta păşunea satului şi
cum a prosperat din aceasta. Mai exact, la
iniţiativa sa a fost constituită o asociaţie
pentru administrarea păşunii comunale, la
care l-a pus preşedinte pe cumnatul său
Andor. Numai că subvenţiile europene în-
casate pentru păşune nu au fost împărţite
între toţi asociaţii ci au fost însuşite de pri-
marul Ciurdar şi de cumnatul său. De
exemplu, anul trecut aceştia au băgat în
buzunare aproape 60.000 de euro, din care
şi-au luat fiecare câte un tractor mare ame-
rican, care pot fi admirate în curţile case-
lor lor. Sătenii din Bârsău se întreabă de
ce doarme şeful de post din comună şi so-
licită un control urgent de la APIA cu pri-
vire la subvenţiile acordate pentru păşune.

Gura târgului                   Gura târgului              Gura târgului
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Cum a fost încornorat 
vicele Mircică

Mai mulţi foşti vecini de bloc sau
ai motelului „La Mircea” ne-au poves-
tit faze picante şi chiar şocante din
viaţa familiei vicelui Mircică Cufu-
rică. Unii ne-au povestit cum fura din
porţii când era şef la cantina IAS, alţii
ne-au spus cum venea încărcat acasă.
Vecini ai motelului „La Mircea” s-au
plâns că acesta le-a furat şi pământul
şi liniştea şi că, deşi l-au reclamat, a
rezolvat totul şi totdeauna cu şefii Po-
liţiei sătmărene, îndeosebi cu bunul său
amic, colonelul Alexandru Molnar,
alintat „Unchiul Sandu”. Un alt vecin,
care frecventa aproape zilnic motelul,
ne-a povestit cum era tradus Mircică de
nevastă cu cineva de la Aeroport când
era plecat în delegaţii, şi era plecat săp-
tămânal, prin ţară. Aflând după câţiva
ani, Mircică a fost foarte afectat, a în-
ceput să umble pe la mănăstiri şi a vrut
să divorţeze, dar a reuşit să-l mai liniş-
tească „Unchiul Sandu”, care i-a pasat
o amantă frizeriţă. Cu aceasta şi cu o
vânzătoare de aprozar, Mircică şi „Un-
chiul Sandu” făceau poştă sau swing
într-un apartament dintr-un bloc din
Micro 15, unde Mircică a cărat sute de
sticle de şampanie pentru că nu i se
prea scula. De altfel, un prieten comun
de-al lor, Florinel, care a călcat şi el de
câteva ori în acel apartament, a povestit
că Mircică era complexatal pierzaniei
de „Unchiul Sandu”, pentru că nici nu
i se scula şi nici nu îl ţinea ca pe acesta.
Apoi, un prieten de afaceri din Oradea,
care i-a rămas dator cu o sumă mare de
bani din afaceri cu alcool, i-a pasat-o
lui Mircică, în schimbul datoriei, pe
amanta sa, contabilă la firmă, divorţată
şi cu un copil. Mircică o frecventa săp-
tămânal la Oradea, motivând că are
afaceri sau procese şi deconta amantei
Dana mii de euroi pe lună. De câteva
ori, şi-a adus amanta bihoreană şi în vi-
loiul din Satu Mare, când nevastă-sa
era plecată în ţară sau în străinătate, tri-
miţându-l să o aducă cu maşina de la
Oradea pe frătiucul Mirel. Mircică a
mers până acolo încât i-a prezentat-o
pe amantă şi puiucului Răjvănel care
făcea pipi pe el.

Breaking news-uri 
şocante pentru Mircică

Vicele Mircică Cufurică a avut parte
de cel puţin trei breaking news-uri şo-
cante în ultimele zile, conform unor
apropiaţi ai biroului său de la Consiliul
Judeţean. Unul a fost „A fost arestat re-
gele asfaltului din Mehedinţi”, când
Mircică s-a gândit probabil că poate
urma oricând şi regele asfaltului de la
Satu Mare. Al doilea a fost „Arestarea
afaceristului Alin Şimota din Petro-
şani”, consilier judeţean şi fost preşe-
dinte al clubului Jiul Petroşani, cu care
Mircică era bun amic, întrucât au făcut
afaceri mari de contrabandă cu ţigări
Carpaţi fără filtru şi cu alcool, când s-
a gândit că ar putea urma el însuşi. Al
treilea a fost „Şeful DNA Slobozia,
arestat pentru luare de mită şi favoriza-
rea infractorului”, când s-a gândit că ar
putea urma şi un bun amic şi protector
al său şef de DNA.

Nouă dintr-o lovitură

Primarul Jeno (cu doi purici) din
Carei a început să facă vitejii ca zmeii
din poveşti. Consilierii USL din Carei
i-au transmis zilele trecute mulţumiri
senatorului Valer Marian pentru inter-
pelarea adresată primului ministru Vic-
tor Ponta, în care a semnalat mai multe
acte de abuz şi de corupţie ale prima-
rului Jeno dar şi faptul că în Primăria
din Carei, nu este arborat niciun drapel
naţional al României, ci numai drape-
lul Uniunii Europene. După ce senato-
rul Marian a anunţat în ultima şedinţă
a ConsiliuluI Local Carei că va face
cadou Primăriei un drapel al României
şi după apariţia interpelării sale în
presă, pe primarul Jeno l-a apucat tre-
muriciul şi, amintindu-şi că totuşi se
află în România, a dispus să fie arbo-
rate nu mai puţin decât nouă drapele
naţionale în Primărie. Astfel, au fost
postate drapele roş-galbene-albastre în
biroul primarului, în sala mare de şe-
dinţe, în sala mică de şedinţe, în sala de
stare civilă, pe coridoare şi în alte bi-
rouri. Senatorul Marian îi va face totuşi
cadou primarului Jeno o eşarfă trico-

loră, având în vedere că cea pe care o
deţine a pângărit-o de câteva ori. Aş-
teptăm cât mai curând să-l auzim pe
primarul UDMR de Carei cântând cu
foc şi imnul naţional al României.

PSD declară pierdut postul
de director la APIA

Invocând o hotărâre judecătorească
dubioasă de suspendare, directorul cu
nume de haiduc şi renume de bandit,
Viorel Pintea, numit în funcţie de gu-
vernarea PDL-UDMR, s-a reinstalat
şef la APIA Satu Mare, alungându-l
pur şi simplu pe PSD-istul Gabriel Leş,
numit director interimar de guvernarea
USL în urmă cu câteva luni. Totodată,
Pintea banditul i-a pus la colţ pe prin-
cipalii colaboratori pe care şi-i făcuse
Leş. Membrii PSD au rămas înmărmu-
riţi şi se întreabă unde au fost liderii
lor judeţeni, în frunte cu baştanul Mir-
cilă Go(vo)rilă, care n-au avut nicio
reacţie de apărare a funcţiei şi a omu-
lui lor. N-au avut pentru că, pe de-o
parte, Go(vo)rilă era în relaţii amicale
cu Pintea, făcând pe vremuri afaceri cu
terenuri, iar, pe de altă parte, nu-l agrea
pe Gabriel Leş întrucât a dorit şi-a ur-
mărit să fie pus, director la APIA din
partea PSD vărul său Claudiu Govor
de la Direcţia Agricolă. Prin târg se
zvoneşte că Go(vo)rilă a făcut o înţe-
legere cu Pintea ca în cel mai scurt
timp să înfiinţeze un post de director
adjunct pentru vărul său. De unde se
vede că pentru Go(vo)rilă, partidul
este doar un mijloc de rezolvare a pro-
blemelor personale şi familiale.

Orgii la mănăstire

Am primit o misivă de la o mănăs-
tire în care ni se semnalează că sub
acoperământul şi în numele Celui de
Sus se petrec nişte fapte precum cele
descrise de Sfânta Scriptură în So-
doma şi în Gomora. Este vorba că sau
întâmplat  de beţiile şi de preacurviile
stareţului mănăstirii, care profită de
necazurile oamenilor dinprejur şi îi ex-
ploatează luându-le bani cu nemiluita,
precum şi diverse cadouri, inclusiv apă

de foc. Ce este mai grav, în unele ca-
zuri a poftit şi la nurii nevestelor sau
fiicelor unor oameni aflaţi în suferinţă
trupească sau sufletească. În acest sens
ni se relatează modul în care a sedus-
o pe soţia unui credincios lovit de
soartă cu un cancer de prostată şi care
a făcut multe danii şi mătănii.

Bombăneala şi 
bomboneala lui Cocian

Il chestore dottore Cocian din Satu Mare
bombăne pe la toate colţurile că a venit şi
vremea lui de afirmare în politică şi se
laudă că va deveni în curând preşedinte
executiv al PSD Satu Mare, precum şi de-
putat de Oaş la viitoarele alegeri parlamen-
tare. Numai că, rămas fără splină şi fără
prostată, Cocian riscă să rămână şi fără ac-
tuala lui soţioară, o domnişoară profesoară
care i-ar putea fi fiică. Pentru că a mai
păţit-o o dată în viaţă, cu mai bine de un
deceniu în urmă, când s-a zbătut să fie uns
chestor şi şef al Direcţiei de Poliţie de
Frontieră Oradea, şi, lipsind mult de acasă,
a lăsat-o pierzanie pe căi lăturalnice pe
fosta soţie Bombonela. În acest sens ştie
multe bunul său amic de atunci, colonelul
Alexandru Molnar, alintat „Unchiul
Sandu”, care povestea cu picanterii antu-
rajului său cum se desfăta cu doamna
Bombonela în lipsa bărbăţelului plecat să
combată de la Oradea contrabanda şi mi-
graţia ilegală de la frontiera de Nord-Vest
a României.

Deturnarea presei
de către şefii CJ

Pentru a deturna sau mai bine zis pentru
a cumpăra presa locală, ca să scrie numai
de bine sau să nu scrie nimic decât ceva
critic, preşul Ştefăneală şi vicele Cufurică
subvenţionează din greu dar ilegal unele
ziare sau site-uri sătmărene. Astfel, site-ul
lui Florică Răşchitan, satumareonline, pri-
meşte 30 de milioane de la Consiliul Jude-
ţean şi 20 de milioane de la Primăria
municipiului Satu Mare, deşi nu scrie
aproape nimic despre activitatea acestora.
La fel, site-ul domnişoarei Gil Pietrar, por-
talsm, primeşte şi mai mult, respectiv vreo
70 de milioane, o parte direct de la Consi-
liul Judeţean, iar o parte de la Hocus Popus
Felicianus, prin Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradi-
ţionale. Cei mai mulţi bani îi primeşte însă

ziarul Gazeta de Nord Vest, sau mai bine
zis Govor din Nord Vest, care a încasat şi
încasează între 300 – 500 milioane de la
Consiliul Judeţean. Cea mai mare parte a
acestor bani este deturnată însă spre firma
puiucului vicelui Cufurică, SC Nord Vest
TV Advertising SRL. Pentru a nu fi prins
şi băgat la conflict de interese, vicele Cu-
furică a aranjat ca banii să fie viraţi către
SC Media Total, firmă la care este admi-
nistrator şi asociat majoritar răpciugosul
colonel Timiş. Aşteptăm să-şi facă treaba
Curtea de Conturi şi Direcţia Naţională
Anticorupţie.

Primarul Mitică, 
uşchit de frică şi de pică

În primarul ciobănaş din Odoreu a dat
strechea după ce am dezvăluit că este cer-
cetat de ANI pentru incompatibilitate şi
conflict de interese  (în lucrarea nr.
21741/S/II/21.05.2013). Săptămâna tre-
cută, primarul Mitică s-a retras hopa din
funcţia de administrator pe care o deţinea
din 1994 în firma în care era asociat cu ne-
vastă-sa, de care a divorţat de formă, pen-
tru a-şi proteja averile şi afacerile negre.
Totodată, conform unor consilieri locali, a
falsificat niscaiva hotărâri de la Consiliul
Local şi a încheiat unele contracte fictive
cu firma frătânelui său. Cu toate sforţările
sale, nu mai are nicio şansă, urmând să
piardă fotoliul de primar şi să fie bun de
plată şi pentru cele trei mandate ante-
rioare. Primarul prostovan ca un boulean
speră să rezolve totuşi cu ştabii PSD care
l-au scăpat de excluderea din partid după
ce i-a uns cu 100.000 de euro, cu doi ani
în urmă. Mai mulţi consăteni spun că pri-
marul Mitică cap de bibilică s-a lăudat că
atunci a apelat la deputatul Gheorghe Cio-
can şi la europarlamentarul Ioan Mircea
Paşcu, care ar fi vorbit cu secretarul gene-
ral al PSD, Liviu Dragnea şi cu senatorul
Dan Şova, pe atunci preşedintele Comisiei
Naţionale de Arbitraj şi Integritate Mo-
rală, să-l sensibilizeze pe preşedintele
PSD, Victor Ponta. Deşi este pe bucă şi pe
ducă, primarul Mitică mai speră să devină
preşedinte judeţean al PSD, lăudându-se
că-l va nimici şi pe "nemernicul de
Govor", care l-a făcut muci în presă pentru
că nu a cedat la şantajul acestuia de a atri-
bui firmei Tehnic Asist Botoşani, cu punct
de lucru la Odoreu, o lucrare de apă-cana-
lizare şi de asfaltare pentru care obţinuse
o finanţare europeană de 2,5 milioane de
euro. 
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Pălmi sfinte de la mănăstire pentru mutra lui Mutreşan

Realitatea i-a tras o
palmă zdravănă liderului
PDL Satu Mare, Mutreşan,
dat cu capul de conducte (şi
de asfalt) pentru relaţiile
economice prolifice pe care
societatea sa, Prodeximp,
le-a dezvoltat cu statul
român în ultimii ani. După
ce s-a învârtit în jurul cozii
(lui Blaga) şi în jurul codi-
ţelor Andreei feroase, ve-
roase şi frumoase, mutra lui
Mutreşan s-a metamorfozat,
întrucât Mănăstire de la Bu-

cureşti a citit în mutra săi al-
tceva decât uşi de biserică
sau de mănăstire. Mănăsti-
rea i-a pus cruce. 

Conform blagosloveniei,
în 2011, Mutreşan şi-a întă-
rit cu contracte beton socie-
tatea, obţinînd o cifră de
afaceri la fel de "beton", de
17 milioane de lei, aproape
toţi banii provenind din
contractele cu statul. Mu-
treşan a zâmbit fericit
atunci când pe conducta
PDL au început să-i curgă

lucrările de canalizare şi in-
troducere a reţelelor de apă,
lucrări obţinute în judeţele
Maramureş, Sălaj şi Satu
Mare, obţinute în special în
zona influenţei de fier a
Andreei, dar şi în zona
frontierei, de unde influ-
enţa şi traficul duc până la
ex-ministrul Blaga. Con-
form site-ului e-licitaţii, lu-
crările către Mutreşan au
curs mai ceva ca rahatul
prin conductele Prodeximp
din Tarna. 

În total, statul a pe mutra
lui Mutreşan, pentru 14 con-
tracte,  31 de milioane de
lei, unele în comunele pese-
distei-pedelistei-pesediste
Sobius, specialistă în tra-
seism politic, altele aiurea,
iar altele în Odoreu, comună
a cărei dezvoltare a fost în-
gropată de miş-maşurile pri-
marului Mitică, vizat de
DNA în tot atâtea dosare
câte proprietăţi are trecute
pe numele lui, vreo 50. 

Mihai Bledea
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