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Ascensor politic pentru escroci si impostori
Petru Romoşan

Oare democraţia facilitează ascensiunea escrocilor şi impostorilor? Peste tot în lume, statul e din ce în ce mai slab. Şi oamenii serioşi, responsabili deplâng această stare de fapt. Spre deosebire de
halucinaţii ultraliberali, adepţii “mâinii invizibile” (despre care ştim
acum, după criză, că nu reglează nimic).
“Ascensorul social” care făcea legătura dintre clase şi asigură
pacea socială e şi el în pană, ruginit. Bogaţii sunt din ce în ce mai
bogaţi, iar săracii din ce în ce mai săraci şi mai mulţi. Iar “ascensorul
politic”, numit în lumea occidentală “democraţie”, pare a ridica la
vârf aproape numai gunoaiele societăţii. Tot felul de infractori, arivişti fără consistenţă, birocraţi incompetenţi de toate gradele. Dar
cu toţii puşi pe căpătuială. De ce să te bagi în politică? Ca să te îmbogăţeşti, evident. Şi cât mai rapid. Pentru că vin peste tine nenorocitele de alegeri şi te poate elimina un impostor, un escroc mai mare
decât tine. Pentru că tu, un prost, mai ai ceva scrupule.
Cum au ajuns oameni ca Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Viorel
Hrebenciuc, Adrian Năstase, Traian Băsescu, Elena Udrea, Theodor
Stolojan, Emil Boc, Varujan Vosganian, Relu Fenechiu, Rovana
Plumb şi aproape toţi ceilalţi în capul mesei? Pentru calităţile lor?
Care calităţi? Ei au ajuns acolo pentru defectele lor, pentru dosarele
lor anterioare, pentru recrutările necunoscute bine încă şi, mai ales,
pentru foamea lor ancestrală de sărăcani, de mizerabili, pe care o
pot servi cu o lipsă de scrupule pe măsură.
Dar lucrurile au luat-o razna peste tot. Silvio Berlusconi, o sinistră

caricatură, a fost condamnat la şapte ani de puşcărie după ce a dominat o ţară fabuloasă ca Italia mai bine de douăzeci de ani. Prin
politică, în numele democraţiei şi al alegerilor libere, prin monopol
media şi după ce a mâncat îngheţată cu Adrian Năstase. Care el deja
şi-a încheiat un stagiu în închisoare. Susţinătorii săi spun că pe nedrept. Justiţia franceză se apropie periculos de Nicolas Sarkozy în
afacerea despăgubirii frauduloase cu peste 400 de milioane de euro
(aproape 3 miliarde de franci vechi) a lui Bernard Tapie printr-un
arbitraj dictat politic, evitând căile normale ale justiţiei, singurele
valabile într-un astfel de caz şi prin care trec toţi muritorii de rând.
Primul care riscă să fie încarcerat, în zilele sau săptămânile care urmează, e fostul “Richelieu” sau “Mazarin” al lui Nicolas Sarkozy,
Claude Guéant, fost şef al administraţiei prezidenţiale, fost ministru
de Interne, implicat deja în alte dosare de corupţie. A fost arestat
pentru malversaţiuni primarul Montreal-ului. Primul-ministru ceh a
fost înlăturat de curând în condiţii rocamboleşti, ruşinoase. Fostul
prim-ministru croat a fost arestat nu demult la Viena. În Bulgaria,
nemulţumirile şi protestele nu mai contenesc. Manifestaţiile antiprezidenţiale din Egipt şi protestele din Brazilia, greva generală din
Portugalia, incidentele perpetue din Tunisa şi din Libia, după conflictele violente prelungite în stradă din Turcia, anunţă o situaţie globală pe care o putem numi cel puţin instabilă. Şi nici Barack Obama
nu se simte prea bine. După afacerea Wikileaks şi Julian Assange a
explodat afacerea NSA-Snowden, iar preşedintele şi administraţia
s-au bâlbâit penibil.
continuare în pag. 2
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Cum a ajuns Govor din vânător, vânat

Deşi o bombă stă gata,
gata să explodeze, sunt convinsă că
cei mai mulţi oameni din Satu Mare
nu acordă o atenţie deosebită scandalului dintre Mircea Govor şi senatorul Valer Marian, fiind siguri că
aceştia se vor împăca. De altfel sătmărenii au cu totul alte preocupări
decât demascarea unor hoţi cu care
s-au învăţat de decenii şi de la care
nu aşteaptă nimic bun. Nici măcar
o rezolvare a problemelor reale, cu
care se confruntă ei.
Pentru cei care urmăresc această
problemă este din ce în ce mai clar
că tentativa Puterii de la Bucureşti
de a-i băga pumnul în gură lui Valer
Marian a eşuat. La o primă vedere
pentru că nu au ales omul potrivit în
această operaţiune, oarecum murdară. De fapt Govor nu a fost ales,

el s-a oferit mai mult. Govor simţise
că vremea lui cam trecuse. Lipsit de
fler şi de o minimă experienţă politică, el a crezut că Dragnea, de
exemplu, este omul providenţial
pentru el. Dragnea, a sperat Govor,
îl va ţine în viaţă încă ani buni şi
toate hoţiile lui vor fi uitate. Numai
că vremurile s-au schimbat. Dacă ar
mai fi mers vremurile lui Iliescu,
Govor şi-ar fi putut cumpăra liniştea cu ciubucuri mici şi doar rar cu
câte unul mare. Aşa la Băsescu a
fost şi este greu, pentru că acesta ia
doar de la oamenii lui de casă. Nu
mai are nevoie de alţii. Aflase
Govor că prin Falcă, finul Preşedintelui, cu un milion de euro, într-o
pungă din plastic, poţi ajunge şi ministru, vezi cazul Igaş. Dar un milion era mult pentru el şi nu avea
încredere nici în Falcă. Pentru că
acesta nu garanta. Lua doar banii,
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cu care se ducea duminică dimineaţa acasă la Şefu'. Govor nu a riscat şi mai aproape i s-a părut Ovidiu
Silaghi, care i-a asigurat protecţia
infracţională, şi Valer Marian prin
care sătmărenii puteau avea impresia că şi Govor face politică.
Govor nu a simţit şi nu a
înţeles că Valer Marian s-a hotărât
să demaşte corupţia din ţară, cu
orice risc şi că acesta pornea la un
drum lung şi periculos. Govor nu a
înţeles nimic din toate interpelările
parlamentare ale Senatorului. El
ştia că dacă sunt criticaţi oamenii
lui Băsescu e de bine. Nu a înţeles
nici când ceilalţi, din USL, au intrat
în vizor. Nu a înţeles decât când a
fost chemat şi s-a pus problema ca
Valer Marian să tacă. Atunci s-a
oferit el. Fără să priceapă că Valer
Marian nu poate fi oprit. Ba mai
mult, atacându-l îl stârneşti şi mai

tare. Bucureştenii au priceput că
Mircea Govor nu a făcut decât să
pună paie peste foc. A pus mâna pe
un ziar folosind forţa. Nu a ştiut să
cumpere ziariştii care trebuie. Nu a
avut discernământul să priceapă că
doar leprele vin primii după bani.
Apoi nu a mai avut discernământul
să stabilească în ce fel poate fi atacat Valer Marian. El a plătit şi încurajat tot felul de acte false cu care a
încercat să-l compormită pe Senator.
Până una alta, Valer Marian a făcut studii serioase, a
practicat meserii onorabile şi nu sa îmbogăţit. Govor este exact invers. Mai mult, Govor nu a avut
curiozitatea să studieze interpelările
parlamentare ale lui Valer Marian.
Să vadă cu cine se pune. Pentru a se
gândi că, poate, îi vine şi lui rândul.
Va fi distracţie atunci la Satu Mare
şi nu numai!

Ascensor politic pentru
escroci si impostori

Petru Romoşan

continuare din pag. 1
Dacă în ţările cu o democraţie consolidată infractorii politici pot fi până la urmă
prinşi şi pedepsiţi, iar economia şi viaţa socială pot funcţiona şi cu politiceni de mâna
a şaptea, în noile democraţii estice, ascensiunea ticăloşilor şi incapabililor în fruntea
ţărilor lor produce mari suferinţe şi pierderi
irecuperabile. Şi te poţi întreba dacă nu e
mai potrivit drumul Chinei de ieşire din
comunism. Cu un singur partid, cu condamnări la moarte pentru corupţie, cu o
schimbare mai lentă a organizării politice.
Şi cu o demonstrată creştere economică
de durată, cu consecinţe vizibile pentru
bunăstarea generală.
Democraţia, care nu are în varianta sa
modernă mai mult de 200 de ani, pare săşi fi epuizat resursele creatoare. Orice
şmecheraş, fantosă, manipulator îi poate
învăţa regulile, simbolurile, şi le poate
imita şi folosi mai bine decât oamenii serioşi, responsabili, cu frică de Dumnezeu.
Prăbuşirea credinţei, a Bisericii în lumea
occidentală pare să antreneze, încet dar
sigur, şi prăbuşirea democraţiei. Destui
savanţi îşi pun întrebări din ce în ce mai
pertinente despre “după democraţie”. Dar
alte căi care să integreze câştigurile democratice, oricum deja adjudecate pe
toate meridianele, chiar şi de dictaturi
care ştiu de ce să se teamă, au fost găsite.
Ele ţin de democraţia directă, reprezentativă şi participativă. Modelul Confedera-
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ţiei Helvetice e foarte studiat. Dar la noi,
unde justiţia a fost înfrântă de preşedintele-flotă, susţinut vehement de o camarilă compusă din indivizi care se pretind
şi intelectuali, şi de dreapta, pe lângă oligarhie şi servicii secrete propriu-zise, escrocii, oameni fără vreo meserie, fără
reguli morale, arivişti feroce, impostori,
par să mai spere încă să treacă prin câteva
rânduri de alegeri care să-i poarte spre putere şi bogăţie. Pe posturi de primari, de
consilieri, de parlamentari, de miniştri sau
în înalte grade şi funcţii din nenumăratele
servicii, mai toate ineficiente şi inutile.
Dar românii mai pot spera într-o democraţie a lor, care să le aducă şi bunăstare
? Eu cred că da. După exemplul democraţiei americane, dacă justiţie nu e, nimic nu
e. Deocamdată, se pare că ne îndreptăm
spre o periculoasă dictatură a procurorilor. CSM-ul, cu Oana Schmidt-Hăineală
şi Cristi Dănileţ repuşi în drepturi, totul
sub bagheta preşedintelui-flotă, e o ruşine. Ministrul Justiţiei, care a înlocuit-o
pe Mona Pivniceru, pare un executant
docil. Despre Curtea Consituţională… dar
mai bine să ne abţinem. Şi, pe lângă aparatul de justiţie, mai rămân sumbrele servicii speciale, fără legi clare şi fără
control parlamentar. Adică nedemocratice.
Acestea vor trebui controlate de decidenţii
politici, şi nu invers, cum pare că se întâmplă acum. Cu o justiţie independentă şi cu
servicii în slujba interesului public, mai
putem spera într-o democraţie eficientă.
Altfel, comedia democraţiei băsesciene,
care durează deja, vai!, de nouă ani, chiar
şi sub alte nume, nu va aduce decât mizerie,
suferinţă şi chiar mai grav decât atât, pierderea ţării. Improvizaţia regionalizării, făcută pe picior de nişte amatori, prevesteşte
ce-i mai rău. Deci, dacă justiţie nu e, nimic
nu e, şi cu atât mai puţin democraţie.

!

Ai o informaţie, un pont,
ai fotografiat sau ai filmat ceva
ce crezi că poate deveni ştire?
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şi noi le vom publica
pentru tine.
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Ce plănuieşte Traian Băsescu?

Cornel Nistorescu

Surpriza ieşirii lui Traian
Băsescu poate ține numai
de calendar. A făcut-o extrem de tîrziu. Mulți observatori ai scenei politice au
fost obligați să se întrebe,
oare de ce nu taxează
președintele bâlbâielile USLului? De-aia! Orice om cu
un strop de viclenie sub
tărtăcuță lasă jucătorul slab
să se umfle în pene și pe
urmă îl lovește pe
neașteptate. E o regulă simplă. În asemenea cazuri,
efectele sunt devastatoare,
impactul este mai puternic
iar spectacolul smulge ropote de aplauze. Așa a procedat și Traian Băsescu.
Exact ca boxerul bătut măr
care se trezește pe
neașteptate și lovește
amețitor. De ce a întîrziat
Traian Băsescu atît de mult?
Presupunerea mea este că
după supraviețuirea norocoasă din scandalul suspendării a simțit nevoia să se
odihnească și să își lingă rănile. Cîteva luni. S-a bucurat
că a scăpat doar cu imaginea șifonată, dar și-a salvat
funcția. S-a odihnit cîteva
luni și a supravegheat scena
politică. În special, USL-ul.
Schimbarea de cârmă de la
PDL a avut darul să îl trezească. A fost primul moment care l-a obligat să
redevină jucător. Nu putea
rămâne cu brațele
încrucișate și înconjurat
doar de familie și de femeile
de serviciu de la Cotroceni.
Alungarea Elenei Udrea și a
întregii găști din fruntea
PDL a devenit o adevărată
invitație la acțiune.
Mișcarea populară s-a
transformat aproape instantaneu într-o alternativă.
Aproape peste noapte s-a
născut și un plan de atac.
De fapt, Traian Băsescu a
fost împins și apoi obligat
să inventeze o soluție salvatoare. Ce să facă, să
aștepte resemnat sfîrșitul
mandatului, ca un naufragiat pe o plută pe care timpul o duce totuși la un
țărm, ori să se redreseze și
să reintre în luptă? A ales
varianta a doua. Şi destul
de repede a revenit în public și au apărut demisiile
din PDL și s-au înmulțit înscrierile în Mișcarea Populară.
Traian Băsescu a
atacat operațiunea de modificare a Constituției pentru
că era neconvingătoare. De
altfel, proiectul politic de
modificare a Constituției s-a
născut chiar din conflictul
acerb cu Marinarul, dar și
din orgoliile majorității, cu

cele 70 de procente în Parlament. Dictonul ”schimbăm
tot” s-a poticnit însă în fața
improvizațiilor și a făcut din
modificarea Constituției o
operațiune neconvingătoare, desfășurată sub conducerea unui politician în
plină pierdere de viteză:
Crin Antonescu. Dezbaterea
publică, în pripă și neconvingătoare, n-a captivat
atenția românilor. De altfel,
mai toate modificările propuse privesc felul în care se
desfășoară jocurile de putere. Drepturile
cetățeanului, mai puțin! Şi
atunci, de ce să se chinuie
românii să se bată pentru o
Constituție care a devenit
mare miză doar pentru partidele politice și pentru
acoliții lor din Parchet, din
serviciile secrete și din propagandă? Atacul lui Traian
Băsescu, nelegal, lipsit de
un fundament juridic, a
picat însă pe un teren fertil.
Încrederea în USL a început
să scadă, gafele să se
înmulțească, promisiunile să
fie uitate. Şi planul omului
încolțit cu suspendarea a
prins contur. Traian Băsescu
a revenit la dezbaterea parlamentului de 300, problemă expediată de USL în
mare grabă și mai apoi ascunsă sub preșul
indiferenței.
Suferă Traian Băsescu pentru vechea sau
pentru noua Constituție?
Nici vorbă! A folosit subiectul pentru a lovi un USL în
stare de anemie. Nu
Constituția este proiect pentru președinte. Ea este doar
pretext. Scopul esențial
este altul. Cei care se învârt
în preajma sa povestesc
cum Traian Băsescu
urzește, vorbește, scenarizează și visează zi și noapte
la construirea unui alt partid
care să răspundă la comenzile sale. Pierderea PDL-ului
l-a rănit peste măsură. Şi a
devenit miză pentru o răzbunare politică. Președintele
României nu mai lucrează la
elaborarea politicii externe,
la medieri sau la promovarea intereselor economiei
românești. Scopul său urmărit orbește este recuperarea PDL-ului ca partid
care nu mai ascultă de ordinele sale.
Vulpe bătrână, Traian Băsescu știe că fără un
partid în spate, oricât ai fi
de iubit, de viclean sau de
norocos, în politică tot un
nimeni rămâi. Așa că a pornit de la bază. De la
recâștigarea PDL-ului sub
pălăria Mișcării Populare. Şi
apoi, cum o da Domnul și
starea de sănătate! Un candidat la Președinție, o încercare de a controla guvernul.
Şi ce mai rezultă din amatorismul adversarilor săi.
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Scrisoarea a doua

Senatorul Valer Marian deschide Cutia Pandorei la vârful PSD

S

 Premierul trebuie să răspundă celor mai grele întrebări care i-au fost adresate în întreaga
sa carieră de politician
enatorul Marian pune la grea încercare viitorul politic al premierului Victor Ponta. Într-o scrisoare
deschisă cu caracter de interpelare pe care i-a adresat-o şefului Guvernului după închiderea sesiunii parlamentare, senatorul sătmărean îi solicită "cetăţeanului Victor Ponta" să răspundă unui
set dificil de întrebări, care vizează implicarea acestuia în orgii sexuale normale şi homosexuale, apartenenţa sa la Serviciul de Informaţii Externe, acapararea frauduloasă a unei proprietăţi în Buşteni, imixtiuni în actul de justiţie cu consencinţe grave, printre care şi o sinucidere, dar sugerează şi implicarea
directă a lui Victor Ponta în fraudarea Referendumului pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu.
Redăm integral textul scrisorii deschise, a doua pe care senatorul i-o adreseză şefului Guvernului. Valer
Marian îi cere demisia premierului Ponta.

Cetăţene Victor Ponta,

Având în vedere că sesiunea parlamentară s-a încheiat săptămâna trecută, vă transmit o scrisoare deschisă cu statut de interpelare, urmând să o înregistrez în acest sens la Senat. Am decis ca, prin
această scrisoare-interpelare, să vă adresez mai multe întrebări legate
de anumite aspecte nebuloase din trecutul şi prezentul dumneavoastră, pe care le voi dezvolta ulterior într-o amplă declaraţie politică intitulată „Victoraş, ai grijă de copii!”, pe care am anunţat-o de altfel.
Chiar dacă aspectele mai grave şi interesante din această declaraţie
au fost verificate şi răsverificate din mai multe surse, fiind de profesie
jurist, inclusiv fost procuror ca şi dumneavoastră, am decis să respect
o regulă străveche de drept „Audiatur alter pares” (Ascultă şi cealaltă
parte), pe care dumneavoastră nu aţi respectat-o în cazul excluderii
mele abuzive din PSD. Consider că după nefastul episod Ceauşescu,
românii au dreptul să cunoască părţile mai întunecate din biografia
conducătorilor lor.
Aşadar şi prin urmare, vă solicit să răspundeţi la următoarele întrebări:
1.
Dacă în fragedă tinereţe, respectiv în anii ’90, aţi avut un
comportament sadic faţă de tatăl dumneavoastră (menţionat şi de
mama dumneavoastră într-o scrisoare publicată în presă), care era
imobilizat la pat din cauza unui cancer chinuitor? Dacă, în vara anului
1990, când aveaţi 18 ani, l-aţi bătut bestial pe tatăl dumneavoastră,
rupându-i un picior, fapt care i-a agravat starea de sănătate şi i-a grăbit
decesul?
2.
Dacă, după acest episod, aţi plecat intempestiv în Franţa,
cu o geantă de voiaj, şi dacă aţi locuit în Paris la doamna Nadia Marcu
Pandrea, fiica marelui cărturar Petre Pandrea şi nepoata lui Lucreţiu
Pătrăşcanu, prietenă a mamei dumneavoastră? Dacă aţi plecat de la
aceasta neanunţat, cu două geamantane, şi dacă aţi dormit ulterior
prin gări şi prin parcuri? Dacă aţi avut probleme cu poliţia franceză?
Dacă aţi lucrat o lună la un restaurant Mc’Donald’s şi pentru ce motive aţi fost dat afară?
3.
Dacă aţi locuit ulterior la un anume Marin Bobeică, ofiţer
acoperit al SIE la Paris, cunoscut ca homosexual, şi dacă aţi întreţinut
relaţii nefireşti cu acesta?
4.
Dacă, după ce aţi devenit procuror, le-aţi sprijinit pe mama
dumneavoastră şi pe o mătuşă a dumneavoastră, să acapareze în mod
fraudulos vila de la Poiana Ţapului (Buşteni), moştenită de doamna

Nadia Marcu Pandrea de la familia Pătrăşcanu?
5.
Dacă este adevărat că, în timp ce eraţi procuror la Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aţi soluţionat un singur
dosar cu rechizitoriu şi că în acesta s-a pronunţat soluţie de achitare?
6.
Dacă este adevărat că, în anul 1997, în timp ce eraţi procuror, aţi fost racolat în Serviciul de Informaţii Externe (SIE) de către
generalul Cornel Biriş şi dacă aţi activat în unitatea deplin conspirată
denumită “Umbre” sau H? Dacă aţi fost trimis la specializare antimafia în Italia cu misiunea de a o monitoriza pe Carla del Ponte, fost
procuror antimafia, ulterior procuror şef al Tribunalului Penal pentru
fosta Iugoslavie?
7.
Dacă este adevărat că, în data de 7 mai 2012, înaintea depunerii jurământului de către primul guvern Ponta, festivitate care a
început cu o întârziere de circa 15 minute faţă de ora anunţată, aţi
fost invitat de preşedintele Traian Băsescu într-un birou de la Palatul
Cotroceni, unde a chemat un aghiotant cu un telefon mobil deschis,
pe care vi l-a înmânat şi la care aţi discutat cu ofiţerul de legătură pe
care l-aţi avut în timpul misiunii din Italia?
8.
Dacă, în timp ce eraţi şef al Corpului de control al primului
ministru Adrian Năstase, aţi încercat de mai multe ori să-l determinaţi
pe procurorul Cristian Panait, care v-a fost coleg şi prieten, să-l aresteze pe procurorul Alexandru Lele de la Parchetul Judeţean Bihor,
“vinovat” pentru că l-a arestat, pentru contrabandă cu produse petroliere, pe fiul prefectului judeţului Bihor, Adrian Tarău, cunoscut
sponsor local al PSD? Dacă aţi contribuit la sinuciderea procurorului
Panait? Cum vă explicaţi că mătuşa la care acesta locuia a afirmat că
ultimele sale cuvinte, înainte de a se arunca în gol de pe clădire, au
fost “Câinele Ponta m-a ucis”?
9.
Dacă aţi participat la orgii sexuale la Hotelul Ana din Târgu
Jiu, proprietatea prietenului dumneavoastră Călin Lemnaru, şi la Hotelul Rin Gran Hotel din Bucureşti, proprietatea prietenului dumneavoastră Robert Negoiţă?
10. Care sunt motivele divorţului de prima soţie? De ce actualul
socru Ilie Sârbu n-a acceptat timp de doi ani căsătoria dvs cu fiica sa
Daciana?
11. Dacă la Târgu Jiu aţi întreţinut relaţii sexuale extraconjugale, în mod repetat, într-un
apartament dintr-un bloc situat lângă Hotelul Ana, proprietatea aceluiaşi amic
Călin Lemnaru, cu o membră PSD (cu
iniţialele I.V.) pe care aţi promovat-o
anul trecut viceprimar al municipiului
Târgu Jiu? Ştiţi că aţi fost monitorizat în legătură cu această relaţie de
serviciul secret al Ministerului Administraţiei şi Internelor (DGIPI)? Dacă
nu ştiţi, întrebaţi-l pe actualul şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Gorj, Viorel Salvador Caragea, care era
atunci şeful SIPI Gorj?
12. Dacă în acelaşi apartament aţi întreţinut relaţii sexuale extraconjugale, în mod repetat, cu o prostituată minoră de lux, ai cărei părinţi au formulat plângere
penală împotriva dumneavoastră pentru infracţiunea de relaţii sexuale cu minore? Dacă ştiţi că aţi fost monitorizat de
SRI în legătură cu relaţiile sexuale cu prostituata minoră? Dacă
nu ştiţi, întrebaţi-l pe colonelul Cătălin Peptan, şeful Direcţiei Judeţene Gorj a SRI în perioada respectivă? Dacă i-aţi solicitat naşului dumneavoastră George Maior, directorul SRI, să blocheze
acest dosar?

13. Dacă, în calitate de deputat de Gorj, aţi intermediat încheierea unui contract bănos între Complexul Energetic Turceni şi cabinetul de avocatură al prietenului dumneavoastră Dan Şova, la care
eraţi asociat? Care a fost valoarea totală a acestui contract?
14. Dacă, împreună cu amicul Dan Şova, i-aţi solicitat şi aţi primit de la actualul preşedinte al Organizaţiei judeţene PSD şi al Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, pe-atunci directorul Direcţiei
Regionale Banat Apele Române, suma de 50.000 de euro pentru a-l
apăra pe fiul său vitreg într-un proces penal la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, promiţându-i că veţi rezolva cu preşedintele completului
de judecată? Fiind chestionat ulterior, judecătorul în cauză a afirmat
că nu aţi făcut niciun demers în acest sens.
15. De ce nu recunoaşteţi plagiatul la lucrarea de doctorat “Curtea Penală Internaţională”? Întâmplător, profesorii de drept care v-au
absolvit, Dumitru Diaconu de la Universitatea din Piteşti şi Gheorghiţă Mateuţ de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, miau fost colegi de facultate şi-mi sunt prieteni, astfel că ştiu adevărul.
Aveţi demnitate, recunoaşteţi furtul şi demisionaţi!
16. Dacă este adevărat că, cu o săptămână înaintea referendumului pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu din 29 iulie
2012, împreună cu secretarul general Liviu Dragnea, le-aţi solicitat
liderilor judeţeni ai PSD să discute cu preşedinţii de secţii de votare
să raporteze la orele stabilite o prezenţă mai mare cu 25 de persoane
decât cea reală, pentru a asigura astfel cvorumul de prezenţă la vot?
Cum se traduce penal acest fapt? Dacă l-aţi menţionat în autodenunţul
depus anul trecut la DNA, după începerea urmăririi penale împotriva
lui Liviu Dragnea pentru instigare la fraudarea referendumului? Nu
este prea târziu să recunoaşteţi şi să demisionaţi!
17. Dacă şi cu ce aţi fost şi sunteţi şantajat de preşedintele Traian Băsescu? Care este motivaţia reală a pactului de coabitare încheiat
cu acesta?
18. Cine v-a impus s-o numiţi pe Laura Codruţa Kovesi, fostul
procuror general al României, în funcţia de procuror şef al DNA?
Cumva, un fost ambasador al SUA la Bucureşti, pe care Kovesi l-a
ajutat scăpându-l de răspundere penală pe fiul său minor, autorul real
al accidentării mortale a chitaristului Teo Peter de la Compact?
19. De ce v-aţi schimbat poziţia în problema exploatării gazelor
de şist din România de către corporaţia americană Chevron?
20. De ce v-aţi schimbat poziţia şi v-aţi exprimat toleranţa faţă
de căsătoriile între persoane de acelaşi sex?
21. De ce v-aţi schimbat poziţia în privinţa statului Kosovo, recomandând recunoaşterea independenţei acestuia de către România?
22. Dacă aţi încheiat o înţelegere cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, privind permisivitatea arborării steagului secuiesc şi
lărgirea autonomiei maghiarilor din aşa-zisul Ţinut Secuiesc?
În rest, nu-mi mai inspiraţi niciun respect şi în niciun caz
vreo frică.
Satu Mare
1.07.2013

Senator
Valer Marian

I-au dat papucii Sănătăţii
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Consiliul Judeţean Satu Mare a legalizat un troc periculos şi ilegal cu botoşei, în numele sfântului profit

S

 Prin afacerea „botoşeilor", Consiliul Judeţean şi Spitalul Judeţean de Urgenţă pun banul deasupra sănătăţii bolnavilor
ubfinanţarea de care suferă sistemul sanitar a atins punctul terminus. Scandalul "botoşeilor" declanşat săptămâna
trecută, care vizează taxa de salubritate introdusă în Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare "în numele sfântului profit" şi mascată în comerţul cu botoşei, reflectă pe deplin situaţia
din sistem sanitar Românesc, condus de manageri de împrumut,
aduşi din domenii de activitate care n-au nimic în comun cu Sănătatea. Intrarea Spitalului Judeţean în subordinea unui Consiliu Judeţean condus de incompetenţi, specializaţi în trucarea de
licitaţii, produce efecte catastrofale sub aspectul evoluţiei calităţii
tratamentului medical. Confesiunea unei tinere care şi-a petrecut
finalul lunii trecute internată în spital, pe care o prezentăm mai
jos, este elocventă.
Botoşeii ar trebui să reprezinte scutul care să ţină departe
bacteriile extra-spitaliceşti de mediul septic, însă aceştia au devenit doar un banal obiect de tranzacţie, un bilet vândut la intrarea în spital şi prezentat apoi agenţilor de securitate ai Folda,
firma de curte a preşedintelui Consiliului Judeţean, Adrian Ştef,
beneficiara unui contract de pază de 10.000 de lei/lună.
În vreme ce şefii judeţului se axează pe profit, infecţiile
nozocomiale bat la uşă, iar moartea pândeşte la tot pasul.
Mihai Bledea

Raţionament criminal

În vreme ce în Clinica de
Neuro-Chirurgie din Debrecen
(Ungaria), botoşeii sunt distribuiţi gratuit, şi nu la intrarea în
clădirea uriaşă a complexului

medical, ci la intrarea pe secţii,
managerii sănătăţii sătmărene,
cu largul concurs al "specialiştilor" din Consiliul Judeţean –
Mircea Govor, provenit din alimentaţia publică, responsabilul
cu sistemul sanitar al CJ, alături

de preşedintele Adrian Ştef, karateka specialist în educaţie fizică şi sport - au decis să
reinventeze apa caldă şi mersul
pe jos. În loc de gratuitate, au
ales o taxă mascată (întrucât
legea şi Raed Arafat interzic ta-

Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare

xarea vizitei în spital) iar deasupra sănătăţii au aşezat, la loc de
cinste, banul.
Taxa de curăţenie,
mascată prin comerţul cu botoşei de la poarta spitalului, a fost
introdusă prin Hotărârea nr. 98

din 2013. Fiecare sătmărean
care calcă pragul spitalului este
întors numaidecât din drum de
către un agent de pază al societăţii Folda Security, controlată
de preşedintele CJ Adrian Ştef,
şi trimis la automatul cu botoşei. În schimbul a doi lei, vizitatorii primesc câte o pereche
de papucei din material plastic.
Sub aspect medical, aceştia ar
trebui să ţină departe bacteriile
şi microbii din afara spitalului
de mediul, în teorie - septic, din
spital. În realitate, botoşeii ţin
doar loc de bilet.

Deputatul Kereskenyi:
"Miroase a afacere
puturoasă"

Agentul de securitate al Folda, în negocieri cu o
cerşetoare pentru acces fără botoşei

Vigilenţa Folda, înşelată de grupuri de oameni
… fără botoşei

Într-o interpelare adresată
ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, deputatul UDMR
Gabor Kereskenyi a atacat instituirea acestei taxe, despre care
consideră că "miroase de la o
poştă a afacere dubioasă şi puturoasă": "Este o prostie. Nu
ştiu cine se află în spatele ei, dar
este clar un business. Am fost
personal la spital şi nu s-a eliberat nici un bon. În plus, nu
trebuie să fii un mare matematician ca să miroşi o afacere
aici. Preţul de intrare al acestor
botoşei nu poate fi mai mare de
20, 30, poate 40 de bani, în
vreme ce ei sunt vânduţi la doi

lei", ne-a declarat, vineri, 5
iulie, deputatul UDMR. Întrebat cine se află în spatele acestui business, Kereskenyi nu a
avut nici un răspuns clar: "Nu
ştiu şi nu am primit încă răspuns la interpelare de la ministrul Eugen Nicolăescu".

Comunicatul mincinos
al Consiliului Judeţean
trădează afacerea cu
viaţa oamenilor

Aparţinătorii bolnavilor şi vizitatorii pot părăsi spitalul cu ei
în buzunar şi pot reveni ulterior
în vizită, cu aceeaşi "pereche",
care ţine, în mod evident, doar
loc de bilet. "Pentru eliberarea
unei perechi de botoşei, vizitatorii trebuie să plătească 2 lei,
primind din partea spitalului un
bilet înseriat. Botoşeii sunt de
unică folosinţă, nu se pot transmite de la o persoană la alta şi
nici nu pot fi păstraţi de la o zi
la alta şi sunt aruncaţi într-un
recipient special la părăsirea
spitalului", susţine un comunicat al Consiliului Judeţean,
remis în replică la interpelarea
deputatului Kerekenyi.
Într-o discuţie purtată cu Gazeta
de Satu Mare, oficialul din Parlamentul României ne-a declarat că nu a primit nici un bon la
vizita în spital, fapt confirmat
de mai mulţi aparţinători ai bol-

navilor pe care i-am contactat.
În lipsa bonului, vizitatorii păstrează botoşeii şi îi ţin "la purtător", precum biletul de la
discoteca din sat, pentru eventualitatea în care vor reveni. Nu
vor să plătească de două ori.
„Taxa de curăţenie (reprezentată de comerţul cu botoşei
– n.r.) a fost instituită pentru
prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti, protejarea suprafețelor
noi și reamenajate, întreținerea
curățeniei la nivel de spital. Zilnic, în bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă intră din
această taxă de curăţenie 1100
de lei. Prin introducerea taxei
de curăţenie nu este condiţionat
accesul vizitatorilor, ci dimpotrivă, odată cu investiţiile pe
care Consiliul Judetean Satu
Mare le-a făcut pe toate cele
trei nivele consider că este chiar
indicat să protejăm pacienţii şi
tot ceea ce s-a investit în spitalul sătmărean", opinează comunicatul fâstâcit şi dezordonat
remis de CJ.

Confesiunile tulburătoare ale unei paciente: mizerie, aer
irespirabil şi şpăgi

Comunicatul CJ supralicitează însă interesul oficialilor instituţiei pentru curăţenia din
spital, un spital care a rămas mizerabil, în pofida investiţiilor
uriaşe din ultimii ani, fapt confirmat de confesiunile unei paciente care şi-a petrecut finalul
lunii trecute pe secţia de Obstetrică – Ginecologe.
În vârstă de 33 de ani, operată
de urgenţă, şi-a petrecut şase
zile internată în singurul salon
cu frigider de pe secţia amintită.
Aceasta ne-a declarat că în perioada de internare, salonul ei de
spital, cu două paturi, "a fost călcat de majoritatea pacienţilor de
pe secţie, întrucât avea frigider",
şi că în salon s-a măturat şi spălat pe jos o singură dată pe întreaga durată cât a stat internată,
şase zile. "Femeia de serviciu a
venit după patru zile. Era într-o
zi de luni, pe la ora 6. Nu i-a
păsat că pacienţii dormeau, că
eram în salon două femei operate. A intrat, a făcut gălăgie, a
zbierat în timp ce vorbea cu o
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altă femeie pe hol… repede, repede, mişcaţi-vă, că vine vizita
mare (prima vizită medicală din
săptămână – n.r.). Mătură doar
înainte de vizita mare. Femeia
de serviciu aştepta bani ca să
măture, iar infirmerii aşteptau
bani să-mi schimbe cearşaful.
Nu le-am dat bani, am ales să
stau în mizerie şi să întorc cearşaful, sub care am descoperit,
după două zile, o prelată de plastic. Nu ştiam ce-mi ţine cald la
spate. Am înţeles de la o asistentă că taxa de măturat şi cea de
schimbat cearşaful sunt de cinci
şi zece lei", ne-a povestit tânăra,
aflată acum în convalescenţă.
Aceasta a apreciat drept extraodrinar tratamentul de care a beneficiat din partea unora dintre
asistente, însă a acuzat "comportamentul de crâşmă" al unui asistent "din tura de noapte", care
"fluieră, urlă pe hol, ignorând
faptul că pacienţii dorm" şi care
"deschide uşa la salon fără motiv,
când îi vine cheful". Totodată,
aceasta a acuzat şi faptul că acoperişul UPU se încinge şi degajă
întreaga căldură în saloane, în
care "se moare, efectiv, de cald".

„Fără bani sau pile
eşti mort"

Tânăra ne-a descris cu lux de
amănunte debutul experienţei
trăite în spital. "Eram înnebunită
de durere. N-aveau brancardieri,
aşa că m-am urcat singură pe
masa de operaţie. M-au sprijinit
până la sala de operaţie două
asistente, care nu aveau însă putere să mă poarte pe targă. Fusesem internată cu 24 de ore
înainte la Urologie. Aveam dureri insuportabile, care nu au
cedat la niciuna dintre perfuziile,
injecţiile şi calmantele pe care
mi le-au aplicat. Un medic de la
Urologie şi-a dat seama că problema este una ginecologică.
Dacă nu mă luptam cu medicii
să facă ceva, poate muream. Mă
văzuse un ginecolog înainte, dar
nu a remarcat problema. Aveam
un chist de mărimea unui ou pe
unul dintre ovare, dar ei nu l-au
văzut. În final, mi-au extirpat
ovarul". Întrebată dacă va depune plângere împotriva spitalului, aceasta a răspuns negativ.
"N-are rost. Plângerile ajung să
fie judecate de alţi medici, şi,

Useliştii se laudă cu realizările UDMR

Agentul Folda de la poarta principală de acces în curtea Spitalului Judeţean este foarte atent… la o blondină,
în vreme ce în curtea spitalului intră cine pofteşte

vorba aia, corb la corb nu scoate
ochii. N-a fost o experienţă plăcută spitalul, dar, totuşi, m-au
salvat. În spital, fără bani sau
pile eşti mort" a conchis interlocutoarea noastră.

Ordinea priorităţilor

Comunicatul remis de Spitalul Judeţean, în care a anunţat
amplasarea automatului de botoşei, ordonează priorităţile în
acelaşi mod în care o face şi responsabilul cu sistemul sanitar
din conducerea CJ (vicepreşedintele Mircea Govor, omul
care, alături de preşedintele CJ
Adrian Ştef, se află, potrivit unor
surse, în spatele acestei afaceri).
În comunicat protejarea suprafeţelor noi şi reamenajate, întreţinerea curăţeniei la nivel de
spital, şi doar în final, prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti.

Dezinformări

Comunicatul Consiliului Judeţean are o notă dezinformativă
cu privire la investiţiile realizate
la spital, pe care şi le asumă.
"Vrem să subliniem faptul că
toate investiţiile de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă din ultimul
an fost făcute de Consiliul Judeţean Satu Mare, fără un suport
financiar din partea Ministerului
Sănătăţii, lucru ce nu s-a întâmplat şi în precedenta guvernare
UDMR. Au fost reabilitate trei
nivele ale Spitalului Judeţean,
respectiv secţiile de Cardiologie,
Chirurgie cardio-vasculară, Ortopedie, Gastroenterologie, Pediatrie şi Chirurgie Pediatrică,
am investit în aparatură medicală de ultimă generaţie, în reabilitarea spitalului şi prin această
masură vrem să protejăm toate
investiţiile", spune comunicatul
CJ, instituţie care, în loc să protejeze investiţia, ar trebui să protejze oamenii. În realitate,
useliştii au tăiat doar panglicile,

investiţiile majore în sistemul
sanitar sătmărean fiind demarate, susţinute şi finanţate pe filiera UDMR, în mandatul
fostului preşedinte al CJ, Csehi
Arpad, apropiat al ex-miniştrilor
care s-au succedat la portofoliul
Sănătăţii, Attilla Cseke şi Ladislau Ritli.

Portiţa spre profit

În partea finală a comunicatului remis de conducerea CJ,
se afirmă că "Spitalul Judeţean
de Urgenţă respectă ordinul Ministerului Sănătăţii" din luna decembrie, privind reglementarea
programului de vizită în spital,
care interzice condiţionarea sau
taxarea vizitatorilor. Comunicatul nu face însă altceva decât să
ateste faptul că afaceriştii de la
conducerea CJ au găsit foarte
rapid o portiţă spre profit, chiar
şi în spital, pe care au deschiso. Şi faptic, şi în comunicat:
"Secretarul de stat Raed Arafat
s-a referit în declaraţiile publice
pe care le-a făcut expres la insti-

tuirea unor taxe de intrare în
spitale şi nicidecum pentru curăţenie", se arată în comunicat.
Taxa cu botoşeii este, aşadar, legală...
Cei doi lideri ai judeţului şi ai
USL declanşează, în finalul comunicatului, un atac furibund la
adresa deputatului UDMR
Gabor Kereskenyi, drept sancţiune pentru interpelarea care a
provocat scandalul mediatic al
botoşeilor. Atacurile n-au nicio
legătuă cu subiectul. "Deputatul
Gabor Kereskenyi nu a fost la
fel de vehement atunci când
vota în Consiliul Local creşterea
taxelor puturoase şi dubioase de
salubritate în favoarea firmei
Florisal, ori când, la ultima şedinţă a Consiliului Municipal,
prin votul consilierilor UDMR,
a fost împiedicat transferul clădirii fostei Şcoli 13 din municipiul Satu Mare către Centrul
Şcolar de Educaţie Incluzivă.
Fosta şcoală zace de mai mulţi
ani în paragină, dar consilierii
UDMR s-au opus transferului,

Foto: Mihai Bledea
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deşi ar fi fost locul ideal unde ar
fi putut să-şi desfăşoare activitatea acest centru şcolar şi cei
250 de copii care sunt obligaţi
în prezent să înveţe în patru clădiri diferite”, spune comunicatul
transmis de CJ şşi parafat de
conducerea instituţiei.

Unde merg banii?

Din taxarea botoşeilor se
obţin lunar aproximativ 35.000
de lei. "Taxa de curăţenie a fost
instituită pentru prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti, protejarea suprafeţelor noi şi
reamenajate, întreţinerea curăţeniei la nivel de spital. Zilnic,
în bugetul Spitalului Judeţean
de Urgenţă intră din această
taxă de curăţenie 1100 de lei",
precizează comunicatul CJ
amintit adineauri. Instituţia refuză însă să divulge, pe canalele
oficiale, detaliile contractului
încheiat, provenienţa botoşeilor
şi preţul de achiziţie al acestora.
Vom reveni cu amănunte.

Useliştii se laudă cu realizările UDMR
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Comisie specială de anchetă pentru Bechtel
Senatorul Marian acuză eşecul clasei politice româneşti în cazul autostrăzii Transilvania

S

Dan Şova, fără replică la
problema banilor pentru
avocaţi

Luând cuvântul, senatorul Marian i-a transmis ministrului Dan
Şova că speră că nu participă doar
la un exerciţiu de imagine şi că
apreciază drept neavenită excluderea presei de la dezbateri, mai ales
că nu se pune problema desecretizării clauzelor contractului încheiat
cu corporaţia americană Bechtel
pentru construirea Autostrăzii
Transilvania. Profitând de ocazie,
senatorul Marian i-a solicitat ministrului Şova să ofere detalii cu
privire la contractul încheiat de Ministerul Transporturilor cu firma de
avocatură Nestor şi Nestor, Diculescu & Kensington pentru redactarea contractului cu Bechtel
privind construirea Autostrăzii
Transilvania, contract pentru care
s-a achitat o sumă substanţială, res-

pectiv mai multe milioane de dolari. Senatorul sătmărean a arătat că
se ştie că Nestor şi Nestor sunt reprezentanţi ai Securităţii, iar Kensington este reprezentant al CIA, în
timp ce doamna avocat Ana Diculescu-Şova este ilustra sa mamă.
Ministrul Marilor Proiecte a evitat
însă să dea un răspuns.

Autostrada Transilvania,
eşec al întregii clase politice

Senatorul de Satu Mare a afirmat
că proiectul Autostrada Transilvania este cel mai mare eşec postdecembrist într-un proiect naţional de
infrastructură de anvergură, pentru
care sunt vinovate toate guvernările
din ultimul deceniu. "Autostrada
Transilvania este un eşec al întregii
clase politice, respectiv al tuturor
guvernărilor din ultimul deceniu.
Acest eşec poate fi considerat drept

o victorie a Sudului asupra Nordului, respectiv a Bucureştiului asupra Transilvaniei. Autostrada
Transilvania este însă şi un eşec al
ardelenilor, punându-se întrebarea:
Unde au fost miniştrii, parlamentarii şi alţi demnitari ardeleni în
această perioadă?", a afirmat senatorul Marian.
În acest sens, senatorul de Satu
Mare a precizat următoarele: "În
acest deceniu am avut un prim-ministru de pe Autostrada Transilvania, respectiv pe primarul
municipiului Cluj-Napoca, Emil
Boc. Am avut trei miniştri ai Transporturilor de pe Autostrada Transilvania, respectiv pe Miron Mitrea,
originar din Sighişoara, pe Ludovic
Orban, originar din Braşov, şi pe
Ovidiu Silaghi, originar din Satu
Mare. Am avut doi miniştri de Interne de pe Autostrada Transilvania, respectiv pe Ioan Rus din Cluj

Foto: stateimpact.npr.org

enatorul de Satu Mare, Valer Marian, a fost prezent vineri,
28 iunie, la întâlnirea organizată la Cluj-Napoca cu ministrul Marilor Proiecte de Infrastructură, Dan Şova, pe tema
Autostrăzii Transilvania, la care au participat prefecţii, preşedinţii
de consilii judeţene şi parlamentarii din judeţele componente ale
Regiunii de Nord-Vest (Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureş
şi Bistriţa Năsăud). La întâlnire au fost prezenţi şi trei foşti miniştri din guvernul Adrian Năstase, respectiv Ioan Rus, Vasile
Dâncu şi Vasile Puşcaş, tustrei originari din Cluj-Napoca.
Mihai Bledea

Dick Cheney - Fostul vicepreşedinte american Dick Cheney, maestrul păpuşar al Bechtel

şi pe Vasile Blaga din Bihor. Am
avut doi şefi importanţi de servicii
de informaţii de pe Autostrada
Transilvania, respectiv pe şeful serviciului secret al MAI (DGIPI),
chestorul Virgil Ardelean, şi pe directorul S.R.I. George Maior, ambii
originari din Cluj Napoca. Maior a
avut şi un rol în aducerea corporaţiei Bechtel în România, după ce a
negociat aderarea la NATO în calitate de secretar de stat la Ministerul
Apărării Naţionale, şi ştie cine se
afla în spatele acestui concern, respectiv fostul vicepreşedinte american Dick Cheney şi alţi
reprezentanţi ai administraţiei neoconservatoare a preşedintelui George Bush jr. de la Pentagon şi de
la CIA. Am avut şi doi procurori
generali ai României de pe Autos-

trada Transilvania, pe Ilie Botoş,
originar din Cluj-Napoca, şi pe
Laura Codruţa Koveşi, originară
din Mediaş".

Senatorul Marian anunţă
investigaţii în cazul Bechtel

În încheiere, senatorul Marian a
propus tuturor parlamentarilor prezenţi (PSD, PNL, PC, UDMR) să
solicite împreună la începutul sesiunii din toamnă constituirea unei
comisii parlamentare speciale de
anchetă cu privire la încheierea şi
derularea contractului cu Bechtel
pentru Autostrada Transilvania.
Totodată, a propus sesizarea Parchetului General pentru potenţiale
infracţiuni de fraudă şi de abuz în

serviciu contra intereslor publice
în cazul derulării acestui contract.
Senatorul de Satu Mare a anunţat
că, în contextul regionalizării, intenţionează să-şi deschidă în curând un birou parlamentar la
Cluj-Napoca şi că este dispus, ca
pe parcursul vacanţei parlamentare
de două luni, să facă investigaţii cu
privire la derularea contractului
Bechtel, pentru a avea informaţiile
necesare motivării cererii privind
constituirea unei comisii speciale
de anchetă.
P.S.: la întâlnirea de la Cluj-Napoca, Satu Mare a mai fost reprezentat de prefectul Eugeniu Avram
şi de vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Mircea Govor, care au
tăcut mâlc.

Î
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n cadrul şedinţei Senatului din 25 iunie, senatorul
Valer Marian a adresat o interpelare premierului Victor Ponta, intitulată "Restabilirea legalităţii în problema
steagului secuiesc". Senatorul sugerează că Executivul
ar fi încheiat un acord tacit cu UDMR privind arborarea
steagului secuiesc pe mai multe primării din judeţele
Harghita, Covasna şi Mureş, în schimbul susţinerii, de
către UDMR, a proiectelor legislative importante ale Guvernului. Redăm integral textul citit în şedinţa Senatului.
Mihai Bledea

"În cursul lunii martie a.c., în urma arborării steagului secuiesc pe clădirea Parlamentului Ungariei şi pe mai multe
primării din judeţele Harghita, Covasna şi
Mureş, ministrul Afacerilor Interne, Radu
Stroe, a dat ordin ca să fie inventariate şi
ridicate toate steagurile secuieşti arborate.
Întâmplarea a făcut că în Săptămâna Mare din acest an, respectiv la finele
lunii aprilie si inceputul lunii mai, am trecut şi prin Secuime şi prin Budapesta. Cu
ocazia trecerii prin capitala Ungariei, am
constatat că nu mai este arborat steagul secuiesc pe clădirea Parlamentului. În
schimb, cu ocazia unei deplasări efectuate
la domiciliul elevei Sabina Elena Muruianu
din oraşul Covasna, devenită cunoscută
pentru că şi-a pus bentiţă tricoloră de ziua
naţională a Ungariei, am constatat că steagul secuiesc era arborat pe toate primăriile
din zona Secuimii, începând din comuna
Viforoasa, judeţul Mureş şi continuând cu
oraşele şi comunele de pe ruta Sovata Odorheiu Secuiesc - Miercurea Ciuc Sfântu Gheorghe - Covasna.
Cu această ocazie, familia elevei Sabina
Elena Muruianu mi-a comunicat revoltată
că dumneavoastră aţi fi încheiat un târg cu
preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, privind acceptarea tacită a arborării steagului

secuiesc în zonă, în schimbul susţinerii politice a UDMR în proiectele legislative mai
importante. Încheierea unui astfel de târg
mi-a fost semnalată ulterior şi de preoţi şi
ierarhi ortodocşi din zonă, precum şi de lucrători activi sau în rezervă ai anumitor servicii de informaţii. Cert este că de patru luni
steagurile secuieşti sunt arborate în judeţele
Mureş, Harghita şi Covasna pe primăriile
controlate de UDMR, PCM şi PPMT şi că
autorităţile judeţene şi centrale ale statului
român nu au adoptat până în prezent nicio
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Acord tacit UDMR – Ponta pentru arborarea
steagului secuiesc în Harghita, Covasna şi Mureş

măsură pentru restabilirea ordinii legale şi
constituţionale.
Având în vedere aspectele invocate, vă
solicit să-mi comunicaţi dacă aţi încheiat
vreo înţelegere cu preşedintele UDMR,
Kelemen Hunor privind permisivitatea arborării steagului secuiesc şi care este temeiul legal şi constituţional al acesteia.
Totodadă, vă solicit să-mi comunicaţi finalitatea operaţiunii de inventariere şi de ridicare a steagurilor secuieşti arborate în
România, precum şi măsurile dispuse în
vederea restabilirii ordinii legale şi constituţionale în acest sens".
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Şefii CJ Satu Mare au ajuns la DNA Cluj
pe filiera „Valea Măriei"
9 iulie2013

ANCHETĂ

L

 Şpăgile pentru preşedintele judeţean al PSD, mascate în contracte de publicitate pentru
trustul fiului său  Banii negri pentru campania electorală a pedelistei Andreea Paul,
„transferaţi" de la Electrica Furnizare Transilvania Nord prin milionarul Mihai Crişan

a Serviciul teritorial Cluj Napoca al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a fost
înregistrată o amplă şi documentată sesizare penală. Această îi vizează pe Ilie Simion
Ţura, directorul general la SC Electrica Furnizare
Transilvania Nord SA, cu domiciliul în Satu Mare
şi reşedinţa în Cluj Napoca, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, uz de fals, înşelăciune şi luare de mită, pe Mihai Crişan, cunoscut
ca Mihaiu Salvinii, asociat şi administrator al SC
Crişeni SRL şi SC Draxil SRL, societăţi cu sediul
în satul Valea Măriei, comuna Vama, judeţul Satu
Mare, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals intelectual, uz de fals şi înşelăciune şi
dare de mită, dar şi pe Mircea Govor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, cu domiciliul în Satu Mare str. Zutphen nr.53/A, pentru
săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi dare
de mită. Redăm integral Sesizarea penală conţine
urmatoarea motivare, pe care o redăm integral.

Escrocherie cu iz
politic pe ruta
Cluj - Valea Mărieil

„Numitul Ţura Ilie Simion a fost
numit director general al SC Electrica Furnizare Transilvania Nord
SA în prima parte a anului 2012, de
către ministrul Economiei, Lucian
Bode, la recomandarea numitei
Paul Andreea Maria, fost consilier
pe probleme economice al ex-premierilor Emil Boc şi Mihai Răzvan
Ungureanu, actualmente deputat
PDL în Circumscripţia electorală
nr.32 Satu Mare, Colegiul nr.1 Oaş.
Susnumitul a fost promovat pe filieră politică PDL, anterior deţinând funcţia de director al Filialei
Satu Mare a SC Electrica Furnizare
Transilvania Nord SA, funcţie în
care a avut afaceri cu numitul Crişan Mihai, asociatul şi administratorul firmelor SC Crişeni SRL şi
SC Draxil SRL Valea Măriei, care
au derulat şi derulează afaceri cu
energie electrică. Numitul Crişan
Mihai l-a susţinut pe numitul Ţura
Ilie Simion să rămână în această
funcţie şi după instalarea Guvernului USL intervenind la directorul
general al Societăţii Naţionale
Electrica SA, Roşca Ioan, cu care

Procurorul DNA
Marius Iancu

se află în relaţii apropiate de afaceri
de circa un deceniu, respectiv în
perioada în care acesta ocupa funcţia de director al Filialei SC Electrica Sa Braşov.
După alegerile parlamentare din
2012, în perioada decembrie 2012ianuarie 2013, firma SC Draxil
SRL, aparţinând numitului Crişan
Mihai a încasat de la SC Electrica
Furnizare Transilvania Nord SA
suma de 500 000 lei (RON) pentru
un contract de prestări servicii, pe
care nu l-a executat în realitate. În
fapt, suma respectivă a avut o destinaţie politică, respectiv cea mai
mare parte a banilor a acoperit
cheltuielile de campanie electorală
ale deputatei PDL Paul Andreea
Maria, căreia numitul Crişan Mihai
i-a asigurat cazare şi masă timp de
două luni la motelul Valea Măriei,
aflat în proprietatea sa, unde susnumita a stat împreună cu o echipă de
campanie de circa 30 de persoane.
O parte a banilor a fost transmisă,
cu titlu de mită, către numitul
Govor Mircea Vasile, pentru că în
calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, responsabil pe probleme de investiţii şi
achiziţii publice, i-a facilitat câştigarea licitaţiilor pentru lucrările de
reabilitare a unor secţii ale Spitalului Judeţean şi a Policlinicii Satu
Mare. Plata mitei s-a efectuat prin
intermediari, respectiv prin contracte de publicitate încheiate cu
firmele SC Media Total SRL şi SC
Nord Vest TV Advertising SRL
Satu Mare, care sunt controlate de
numitul Govor Răzvan Mircea, fiul
vicepreşedintelui Consiliului Judeţean.

Şpagă în valută şi vile
pentru procurori

Numitul Govor Mircea Vasile a
fost cercetat pe parcursul ultimilor

10-15 ani pentru mai multe fapte
penale grave, soldate cu prejudicii
mari, dar a scăpat datorită relaţiilor
sale apropiate cu şefii locali din Poliţie şi Parchet, precum şi cu unii lideri politici din Bucureşti. Astfel,
în jurul anului 2000, numitul
Govor Mircea Vasile a fost cercetat
pentru evaziune fiscală cu alcool în
valoare de 341 miliarde lei vechi,
comisă cu firmele sale SC Govor
SRL, SC Răzvi SRL şi
SC Roxalcom SRL, dar a reuşit să scape
cu sprijinul şefului de atunci al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare, colonelul Molnar Alexandru, şi al procurorului Costinaş
Vasile de la Parchetul Satu Mare,
actualmente procuror în Inspecţia
Judiciară a CSM, convingându-l pe
cumnatul său Chivari Gheorghe,

al Parchetului Naţional Anticorupţie (PNA), anterior procuror general al Parchetului de pe langă
Curtea de Apel Iaşi (în aria de competenţă teritorială a căruia se afla şi
judeţul Botoşani). Avocatul Şuhan
Gheorghe a intervenit la fostul său
subaltern Burlacu Ion, la data respectivă, procuror inspector în cadrul DNA, care l-a convins pe
procurorul şef Ioan Moldovan să
nu mai ia măsura arestării preventive.
Pentru această intervenţie salvatoare, numitul Govor Mircea Vasile
a afirmat ca ar fi dat avocatului
Şuhan Gheorghe şi procurorului
Burlacu Ion suma de 150 000 euro
care i-a fost împrumutată de patronal SC Tehnic Asist SRL Botoşani,
Vlas Mirel. Predarea banilor a avut

Deputata Andreea Paul (Vass), surprinsă de denunţ
înotînd în bazinele cu bani de la Valea Măriei

ultimii ani contractele de asfaltare
mai importante din judeţul Satu
Mare. În cursul anului 2012, Consiliul Judeţean Satu Mare i-a atribuit firmei SC Tehnic Asist SRL,
fără licitatii, pe bază de comandă şi
angajament de plată, contracte de
asfaltare în valoare de 4 milioane
de de euro, pentru care există indicii că vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Govor Mircea Vasile, şi
preşedintele Consiliului Judeţean,
Ştef Adrian, au negociat un comision de 25%, adică un milion de
euro.

Potlogării în serie
ale şefilor Consiliului
Judeţean

Complexul Valea Măriei al milionarului Mihaiu' Salvinii
(Mihai Crişan), gazda de lux a deputatei „de fier"
administrator formal la firmele respective, să-şi asume responsabilitatea penală. Era de notorietate că
numitul Govor Mircea Vasile îl
susţinea cu bani pe colonelul Molnar Alexandru, cu care-şi petrecea
concediile, revelioanele, onomasticile şi alte sărbători. Pe procurorul
Costinaş Vasile numitul Govor
Mircea Vasile l-a ajutat ulterior, cu
o echipă de constructori, să-şi construiască o vilă în localitatea Vetiş,
în apropierea municipiului Satu
Mare.
În perioada 2005-2008, numitul
Govor Mircea Vasile a fost anchetat de Serviciul teritorial Oradea al
DNA pentru infracţiunea de abuz
în serviciu contra intereselor persoanelor publice, întrucât, în calitate de patron al clubului de fotbal
FC Olimpia Satu Mare, a folosit în
alte scopuri suma de 12,5 miliarde
lei vechi din fondurile alocate clubului de fotbal de către Consiliul
Judeţean Satu Mare în anii 2003,
2004 si 2005. Procurorul şef Moldovan Ioan de la Serviciul teritorial
Oradea al DNA a început urmărirea
penală împotriva sa şi a intenţionat
să dispună arestarea sa preventivă.
Prin intermediul prietenului său
Vlas Mirel, patronul firmei SC
Tehnic Asist SRL Botoşani, pe care
a sprijint-o să obţină contracte substanţiale cu Consiliul Judeţean şi cu
Consiliul Local Satu Mare, numitul
Govor Mircea Vasile a intrat în
contact cu avocatul Şuhan Gheorghe, fost procuror general adjunct

loc într-un restaurant din Cluj Napoca (cel mai probabil în restaurantul hotelului Rimini, actualmente
Granada) unde au avut loc şi discuţiile iniţiale.
Ulterior, procurorul şef Moldovan Ioan s-a pensionat, iar în cauză
a fost dispusă scoaterea de sub urmărire penală a numitului Govor
Mircea Vasile de către următorul
procuror şef al Serviciului teritorial
Oradea al DNA, Marius Iancu, cu
care Govor Mircea Vasile se afla şi
se află în relaţii foarte apropiate,
fapt care poate fi confirmat de Serviciul Român de Informaţii, care ia monitorizat atât pe teritoriul
României cât şi pe teritoriul Ungariei.
Numitul Govor Mircea Vasile la ajutat şi pe procurorul şef Iancu
Marius să-şi construiască o vilă în
municipiul Satu Mare, pe un teren
oferit de firma SC Florisal SA, cu
al cărei patron, Puşcaş Vasile,
Govor Mircea Vasile este vecin şi
se află în relaţii apropiate, ajutându-l în ultimii ani să câştige licitaţiile
pentru
salubrizare,
dezăpezire şi ecologizare în municipiul şi în judeţul Satu Mare. Deşi
favorizarea SC Florisal SA, precum şi a SC Tehnic Asist SRL Botoşani, sunt de notorietate în Satu
Mare , Serviciul teritorial al DNA
nu a interprins cercetări împotriva
numitului Govor Mircea Vasile şi a
patronilor acestor firme, suspectaţi
de evaziune fiscală şi de fapte de
corupţie. SC Tehnic Asist SRL Botoşani a fost favorizată să câştige în

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Govor Mircea
Vasile, este actualmente verificat
de Agenţia Naţională de Integritate
pentru încălcarea regimului incompatibilităţilor şi conflictelor de interese
în
lucrarea
nr.
8717/G/II/21.02.2013. Totodată,
susnumitul a declarat în mod fals
că are studii superioare, respectiv
că este licenţiat în inginerie alimentară, deşi nu a urmat cursurile vreunei instituţii de învaţământ superior
şi nu a susţinut examene în acest
sens, obţinând diploma de licenţă
în mod fraudulos, contra cost. În
ultima perioadă, profitând de funcţia de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean, susnumitul şi-a angajat
mai multe rude apropiate în aparatul Consiliului Judeţean sau în instituţii subordonate acestuia,
respective doi cumnaţi în aparatul
Consiliului Judeţean, o soră, un văr
şi soţia unui văr la Direcţia pentru
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, o altă soră director comercial
la SC Apaserv SA (operatorul de
apă şi canal al judeţului Satu Mare)
iar nora jurisconsult la Spitalul Judeţean. De asemenea, susnumitul
şi-a angajat una din amante secretară, iar ulterior a promovat-o şef
serviciu în Consiliul Judeţean, după
care a intenţionat să-i creeze un
post de director, dar s-a desistat
după apariţia unor dezvăluiri în
presă. La fel, presedintele Consiliului Judetean Satu Mare, Stef
Adrian, şi-a promovat amanta director în cadrul acestei instituţii.
Precum în cazul primarului municipiului Baia Mare, Chereches Cătălin, preşedintele Ştef Adrian şi
vicepreşedintele Govor Mircea Vasile au favorizat în ultimii ani unele
ziare şi televiziuni locale, îndeosebi
ziarul Gazeta de Nord Vest si pos-

tul de televiziune Nord Vest TV
(patronate şi conduse de fiul numitului Govor Mircea Vasile, Govor
Răzvan Mircea) şi postul de televiziune TV1 Samtel (patronat şi condus de un prieten al numitului Ştef
Adrian), prin achitarea de sume de
ordinul sutelor de mii de lei (RON),
pentru publicitate, fără licitaţii publice. Este de notorietate că preşedintele Ştef Adrian a favorizat şi
grupul de firme Folda Security,
care asigură servicii de pază la sediul Consiliului Judeţean şi la alte
instituţii subordonate acestuia (Directia pentru Asistenta Sociala si
Protectia Copilului, Spitalul Judetean, ş.a.) şi la care a fost asociat
majoritar până recent, cand s-a retras formal. Profitând de funcţii, vicepreşedintele Govor Mircea
Vasile şi preşedintele Ştef Adrian
şi-au decontat în mod abuziv şi fictiv, în ultimii ani, din banii Consiliului Judeţean o serie de deplasări
efectuate la Bucureşti, la întruniri
politice ale PSD, PNL sau USL,
precum şi la clinici din străinătate
(Austria, Germania). Susnumiţii au
efectuat ultima lor deplasare decontată abuziv şi fictiv la o clinică
medicală din Viena în primăvara
acestui an, în luna februarie sau
martie.

Competenţa DNA Cluj

În probaţiune, solicităm verificarea şi ridicarea înscrisurilor aferente de la SC Electrica Furnizare
Transilvania Nord SA Cluj Napoca, SC Draxil SRL si SC Crişeni
SRL Valea Măriei, Sc Tehnic Asist
SRL Botoşani, Consiliul Judeţean
Satu Mare, precum şi audierea persoanelor susmenţionate şi a unor
martori pe care îi vom indica ulterior.
Având în vedere că infracţiunile
de fals intelectual, uz de fals şi înşelăciune calificată cu un prejudiciu de 500 000 lei (RON), precum
şi infracţiunile de dare şi de luare
de mită, în cuantum de 150 000
euro, au fost săvârşite pe raza municipiului Cluj Napoca, competenţa
teritorială în cauză aparţine Serviciului teritorial Cluj Napoca al
DNA. Sesizarea acestui serviciu
este cu atât mai indicată, în condiţiile în care numitul Govor Mircea
Vasile se află în relaţii apropiate cu
procurorul şef Iancu Marius de la
Serviciul teritorial Oradea al DNA,
beneficiind de protecţie şi de favorizare din partea acestuia, precum
şi din partea şefilor Inspectoratului
Judeţean de Poliţie şi a Direcţiei
Judeţene a SRI".
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Tunurile preşedintelui Ştef (III)

G
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 Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare,
se protejează forţând tergiversarea cercetărilor într-un dosar aflat în birourile IPJ

rupul de firme Folda, controlat, prin intermediul interpusului Adrian Râşnoveanu, de preşedintele Consiliului Judeţean
Satu Mare (CJ) Adrian Ştef, este artizanul unei serii de fapte
penale. Sifonarea de fonduri bugetare din Consiliul Judeţean, prin
intermediul contractelor succesive atribuite "deştept", cu dedicaţie,
prin utilizarea metodei "selecţie de ofertă", subcontractările care au
urmat, menite să mascheze atribuirea contractelor de la Consiliul Judeţean către grupul de firme controlat de acelaşi Adrian Ştef, angajarea, cu contracte de patru ore, a agenţilor de pază care lucrează, în
realitate, în schimburi de câte 12 sau chiar 24 de ore, au generat doar
ele prejudicii estimate, potrivit analizelor noastre, la peste 500.000 de
euro anual, şi un prejudiciu total de aproximativ 3.000.000 de euro,
de competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Şeful DNA Oradea,
procurorul Marius Iancu doarme.
Mihai Bledea

Preşedintele liberal Adrian Ştef, prins cu mâinile îngropate până la coate
în banii Consiliului Judeţean

Nevasta "auditează"
afacerile CJ cu soţul ei

Auditul Intern din
Consiliul Judeţean este legat de
mâini şi de picioare, angajaţii
acestuia, care ar încerca să divulge falsul, aflându-se în permanenţă
sub
presiunea
apropiaţilor şefilor CJ din acest
serviciu, în care figurează angajată, supriză, Renata Rîşnoveanu, soţia beneficiarului
contractelor cu dedicaţie pentru
Folda, Marian Rîşnoveanu.
Marian a fost asociatul preşedintelui Ştef în grupul de firme,
din care actualul preşedinte al
CJ s-a retras formal, şi doar
după ce contractele au început
să curgă.
O plângere penală depusă la
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare ar putea face
lumină în afacerile ilegale ale
lui Ştef cu Folda. Plângerea a
fost însă îngropată, cu concursul amicilor din poliţie ai preşedintelui CJ, în birourile
poliţieneşti. Dosarul invizibil.

Fals, uz de fals
şi evaziune fiscală

Plângerea
penală
1168/P/2011 depusă la IPJ descrie o serie de fapte de natură
penală care leagă grupul de
firme Folda şi pe preşedintele
Ştef de infracţiuni de fals, uz de
fals şi evaziune fiscală în formă
continuată. Potrivit unor surse
poliţieneşti, plângerea descrie
în detaliu un "modus operandi"
fraudulos, cu caracter repetitiv,
iar autorul plângerii, sursă credibilă, un fost director din grupul Folda, divulgă secretele
afacerilor ilegale derulate de
preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef, cu
paravanul Adrian Râşnoveanu,
fostul său asociat din Folda Security Group şi Folda Security
România, principalele firme din
grupul infracţional.
Autorul plângerii demască evaziunea fiscală, generată prin contractele de muncă
încheiate cu subalternii, care au
fost şi sunt în continuare angajaţi, într-o proporţie covârşitoare, cu două şi patru ore, la fel

ca şi în cazul mediatizat al descinderilor de la ASG Security
Logistic, firma bucureşteană
condusă de fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Bălan,
unde poliţiştii bucureşteni au
descins cu mascaţi pentru a verifica o evaziune fiscală de 3
milioane de lei.

Rîşnoveanu, găina cu
ouă de aur a lui Ştef

Marian Râşnoveanu, asociatul lui Ştef şi omul de bază al
acestuia, este principalul beneficiar al protecţionismului
impus de preşedintele liberal al
CJ Adrian Ştef. Ştef are motive
întemeiate pentru a-i motiva,
prin intermediul lui "Ţuţu" Tîrţiu, fostul şef al Poliţiei Municipiului Satu Mare - înrudit cu
semnatara hârtiilor ilegale ale
Folda, actuala contabilă, Claudia Avram - să stea departe de
dosar. Potrivit legilor care reglementează autorizarea, funcţionarea şi licenţierea firmelor
cu activităţi în domeniul protecţiei şi pazei, Folda ar rămâne
fără licenţă dacă deţinătorul

rioada 2009 – 2013, este de
aproximativ 1,5 milioane de
euro. Cu facturi false cu tot şi
cu taxele neachitate către stat,
prejudiciul ajunge la 3.000.000
de euro.

Dosarul invizibil, în
sertarul poliţistului
Andrei Pop

Spitalul TBC, două contracte într-o singură zi pentru
Folda Security

scriptic al firmei s-ar alege cu
dosar penal.
Cu Ştef cercetat deja de
Agenţia Naţională de Integritate pentru contractele cu dedicaţie pe care şi le-a atribuit cu
mânuţa lui, şi pus, mai mult de
ancheta ANI decât de frica
legii, în imposibilitatea de a
semna el însuşi noile contracte
(mai întâi la CJ, în calitate de
vicepreşedinte, iar apoi la "primire", în Folda, ca pe vremea
absenţelor lui Csehi Arpad),
singura şansă pentru perpetuarea fraudei este Rîşnoveanu. Cu
pionul la locul lui, contractele
pot continua să curgă. Şi curg.

Născut pe 4… iunie

În vreme ce cercetările în
dosar trenează, iar despre facturile false emise de Folda şi
depistate, în urma controlului
încrucişat, la Baia Mare, în valoare de peste 1.000.000 de lei,
poliţia şi procurorii nu vor să
audă nimic, Ştef continuă ilegalităţile, acordând în continuare
contracte către Folda.
În luna iunie, prin cumpărare
directă de la Consiliul Judeţean,
în Folda s-a scurs un un nou
teanc de bancnote. Cea mai
prolifică zi a lunii trecute, 4
iunie, a adus la firma de securitate două contracte noi-nouţe
cu Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Satu Mare, parte a
sistemului sanitar de care se
ocupă, la nivel de CJ, vicepreşedintele Mircea Govor, girantul şi seemnatarul cumpărărilor
directe din CJ pentru firma preşedintelui Ştef. Astfel, proiectarea sistemelor, a instalaţiilor
de semnalizare, alarmare şi
alertare în caz de incendiu de la
Spitalul de Pneumoftiziologie
Satu Mare, în valoare de 8.870
de lei, alături de sistemul de
control acces, un alt contract, în

valoare de 8,064.5 lei, au fost
atribuite Folda în aceeaşi zi.
Fără a ne pierde în detalii şi
cifre, vă mai spunem doar atât.
Potrivit site-ului e-licitatie.ro,
în 2012 şi 2013, anul de graţie
în care ne aflăm, statul (prin Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului, Monitorul
Oficial al României, Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi şcoli), toate subordonate, direct sau indirect,
Consiliului Judeţean, a dat societăţii Folda Security Group,
numai prin cumpărare directă,
peste un miliard de lei. Suma
amintită nu cuprinde contractele trucate, prin metoda "selecţiei de oferte", atribuite din
acelaşi Consiliu Judeţean.
Aceste detalii le-am relatat în
primele două anchete care au
vizat afacerile ilegale derulate
de preşedintele CJ şi pot fi citite
pe www.gazetadesatumare.ro.
Valoarea totală a contractelor
ilegale din CJ spre Folda, pe
care reporterii Gazetei de Satu
Mare au calculat-o pentru pe-

Deşi seria dezvăluirilor din
Gazeta de Satu Mare a ajuns la
episodul III, nici Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului Satu
Mare, dar nici persoanele incriminate din Consiliul Judeţean
nu au venit cu explicaţii, mizând pe lacătul care sigilează
sertarul cu dosarul "Folda".
Oficialii Serviciului Român de
Informaţii, care, conform legii,
trebuie să-şi dea girul pentru licenţierea şi funcţionarea firmelor de securitate, nu au venit
nici ei cu precizări. Surse din
poliţie susţin că de acest dosar
(nu) se ocupă, în urma presiunilor exercitate de Ştef, poliţistul Andrei Pop.
De ce nu se ocupă? Explicaţia estecât se poate de simplă.
Folda a semnat contracte şi în
timpul celor aproximativ şase
luni ale anului 2011, în care a
avut licenţa de funcţionare suspendată. "Firma nu a putut fi
autorizată rapid nici cu presiunile ministrului Silaghi, din pricina datoriilorla stat", afirmă
surse din poliţie, care susţin că
printre firmele cu care grupul
Folda a semnat contracte în perioada interzisă se numără şi
câteva dintre cele mai profitabile societăţi comerciale din
Satu Mare.
(Va urma).

Adrian Ştef şi Mircea Govor, duetul care-a speriat bugetul
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Articol halucinant şi halucinogen în oficiosul
preşedintelui judeţean al PSD

Dejecţii de presă în Gazeta de Nord-Vest

Z
C

 Trustul de presă al familiei Govor i-a fabricat dosar şi profil de gay senatorului Valer Marian

iariştii Gazetei de Nord-Vest, oficiosul local al principalului partid de guvernământ, PSD, i-au construit senatorului Valer Marian un profil de gay, pentru a continua seria de articole defăimătore şi demonizatoare la
adresa acestuia. Cotidianul Gazeta de Nord-Vest este condus de Răzvan Govor, fiul lui Mircea Govor, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare şi preşedintele organizaţiei judeţene Satu Mare a PSD.
otidianul de curte al Partidului Social Democrat a declanşat o veritabilă acţiune de demonizare a senatorului
Valer Marian, debutată cu un document dovedit fals, pe care Gazeta de Nord-Vest şi postul de televiziune
Nord-Vest TV l-au prezentat, şi care ar atesta faptul că senatorul ar fi fost cercetat de fosta Securitate pentru
homosexualitate. Senatorul Marian s-a adresat CNSAS solicitând verificarea acestor acuzaţii, şi a primit răspuns
că nu a avut dosar de urmărire informativă şi că adresa publicată de Gazeta de Nord-Vest, care poartă antetul "Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului, Direcţia de Cercetări Penale", constituie un fals, întrucât
nu a fost înregistrat un dosar de urmărire informativă nr. 15535/1984 „Aldea”. De asemenea, senatorul Marian
deţine o adeverinţă emisă de CNSAS conform căreia nu a avut calitatea de lucrător sau de colaborator al Securităţii, infirmând astfel o altă informaţie falsă lansată de detractorii săi. Senatorul susţine că în spatele acestor
atacuri stau intenţiile premierului Ponta şi ale actualei puteri de a-l reduce la tăcere.
Mihai Bledea
nu a fost folosită niciodată de
către Valer Marian. Senatorul
sătmărean a sesizat organele
abilitate pentru depistarea şi pe-

zeta de Nord-Vest îi pregăteşte
o compromitere prin afişarea
numelui şi numărului său de telefon mobil pe site-uri matri-

FOTO 2

Foto: sptfm.ro
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Mircea Govor, preşedintele judeţean al PSD

Demascarea artizanilor demonizării

Articolul defăimător
publicat în Gazeta de Nord-Vest
este intitulat "Senatorul Marian
îşi agaţă parteneri pe site-uri
gay". Userul pe care autorul l-a
folosit pentru a vizualiza profilul, despre care în articol se
afirmă că i-ar aparţine senatorului, este blurat, obturat în Photoshop, într-o tentativă de
mascare a falsului şi de ascundere a identităţii autorului care
a captat imaginea. După cum
puteţi remarca şi în fotografia
prezentată de reporteri ca "do-

Acesta este însă şters, întrucât
apariţia userului valerdabaca în
aceeaşi imagine cu profilul senatorului ar fi însemnat că Valer
Marian a captat el însuşi imaginea de pe ecran şi a transmis-o
ziarului care l-a publicat, fapt
improbabil, care ar fi deconspirat falsitatea articolului încă de
la publicarea sa în Gazeta de
Nord-Vest.
Autorul real al capturii imaginii este de fapt una şi aceeaşi
persoană cu creatorul profilului
de pe site, cel mai probabil
omul care se ascunde în spatele
pseudonimului. Autorii trucaju-

FOTO 1

vadă"(foto1), identitatea utilizatorului este ştearsă, autorul
ascunzându-şi numele de profil
în timp ce vizualiza aşa-zisul
profil senatorial. Fotografia
pare să ascundă userul "valerdabaca" (care reuneşte numele
senatorului şi localitatea sa de
baştină din judeţul Cluj).

lui au folosit fotografia senatorului Marian de pe site-ul
Senatului, dar au greşit la semnalmente, ca de exemplu la înălţime, menţionând 1,70 metri,
când acesta are 1,80 metri. De
asemenea, autorii trucajului au
folosit o adresă falsă de e-mail,
valer.marian@yahoo.com, care

depsirea autorilor acestor infracţiuni informatice. Senatorul
Marian a declarat că va formula
plângere penală pentru calomnie împotriva ziarului Gazeta de
Nord Vest şi a site-urilor care au
publicat anunţurile trucate.

Ce spune senatorul
Marian

Senatorul Valer Marian a
avertizat încă de luni că echipa
mixtă de demonizare SRI - Ga-

moniale pentru gay. De vineri
până duminică, acesta a primit
telefoane sau mesaje de la şase
bărbaţi care l-au întrebat dacă a
dat anunţ pe un astfel de site.
"Tuturor, le-am răspuns verbal
sau prin SMS că nu am dat niciodată vreun anunţ matrimonial sau patrimonial, dar mă
gândesc să dau un anunţ pentru
un loc de veci pentru homosexuali, cu flori la cap şi verdeaţă
în faţă". Potrivit afirmaţiilor

FOTO 3

sale, senatorul le-a transmis
amatorilor de relaţii gay care lau apelat că "dacă doresc să discute cu bărbaţi frumoşi, vânoşi
şi bănoşi, să sune pe telefoanele
0726.154.599 (Mircea Govor),
0743.487.204 (Răzvan Govor),
0757.767.522 (Sas Lorand),
0741.185.773, (Timiş Ioan),
0722.7214.394 (Kallai Laszlo)
0755.044.955 (Ştef Adrian)",
dar şi că "pot să încerce şi pe
numerele 0722.141.414 (Victor
Ponta), 0749.088.870 (Liviu
Dragnea) şi 0726.300.474 (Ilie
Sârbu)".

Cât îţi ia să-i faci gay
online pe Mircea
Govor şi Ioan Timiş

Cinci minute. Site-ul gayromania.ro permite cu uşurinţă
crearea unui profil gratuit, fapt
de care s-a folosit creatorul profilului senatorului Valer Marian, cel mai probabil un
reporter al Gazetei de NordVest. În mai puţin de cinci minute, prin completarea unor
rubrici scurte, sub pseudonimul
mariamirabela, reporterul Gazetei de Satu Mare a reuşit să
confecţioneze un profil gay. Vă
prezentăm imaginea capturată a
profilului creat pentru senatorul
Valer Marian (foto1), alături de
cele ale profilului creat de reporterul Gazeta de Satu Mare,
în care apar, la fotografia de
profil, figurile a doi lideri ai Gazetei de Nord-Vest, Mircea
Govor, preşedintele judeţean al
PSD, alături de col (r) Ioan
Timiş (foto 2, foto 3, foto 4).

Cum arată profilul
gay al cuplului
Govor-Timiş

Categoriile care descriu profilul mariamirabela cuprinde, la capitolul "preferinţe
sexuale", scalv, submisiv şi
pasiv, iar la "Aspecte personale", cei doi apar "un dulce"
căruia "îi plac îmbrăţişările" şi
care se consideră "centrul universului". Pentru completare,
la capitolul "Interese" am bifat
"cititul", iar la "Stil de viaţă",
am notat specificaţiile "prefer
grupul meu de prieteni",
"prietenii mă vizitează des" şi
"toată lumea-i a mea". La
limba vorbită opţiunile necompletate, cu toate că una
dintre variantele disponibile
era şi limba nativă a lui Mircea Govor şi Ioan Timiş,
limba română.
Menţionăm că nu deţinem
informaţii cu privire la preferinţele sexuale ale celor doi,
că aceştia sunt căsătoriţi, că au
copii şi că fotografia a fost folosită doar pentru exemplificare. Ulterior acestui test
efectuat de Gazeta de Satu
Mare
pe
site-ul
gayromania.ro, autorul articolului a înlocuit fotografia de
profil, pe care ulterior l-a
şters.
Menţionăm că la scurt timp
după publicarea prezentului
articol pe site-ul nostru,
www.gazetadesatumare.ro, articolul defăimător a fost retras
de pe prima pagină a site-ului
Gazetei de Nord-Vest.
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 Greşeli de tehnică legislativă, texte contradictorii sau depăşiri ale limitelor revizuirii,
printre erorile depistate în textul adoptat de comisia condusă de şeful Senatului

84 de erori, dintre care 66 de fond, 12 de tehnică legislativă
şi şase observaţii generale au fost contabilizate în raportul
Consiliului Legislativ (CL) asupra proiectului de revizuire
a Constituţiei. Printre amendamentele contestate figurează
şi cel care practic include Legea Minorităţilor în Constituţie.
Unele articole se bat
cap în cap

Critici la Constituţia
lui Crin

Fără a contesta reducerea atribuţiilor sale constituţionale, CL
nu este de acord cu eliminarea
Preşedinţiei dintre instituţiile puterii executive. „Semnalăm că în
enumerarea autorităţilor care reprezintă puterea executivă nu se
regăseşte şi şeful statului. Precizăm că limitarea prerogativelor
constituţionale pentru şeful statului nu determină excluderea
acestei instituţii din sfera puterii
executive", se spune în documentul CL, motiv pentru care se
propune eliminarea articolului în

care sunt definite componentele
celor trei puteri ale statului, între
care preşedintele nu figurează.
În egală măsură, CL nu acceptă nici definirea parlamentului drept „for suprem de decizie
al naţiunii", formulare care, în
viziunea membrilor CL, pune
parlamentul pe o poziţie superioară, în privinţa exercitării suveranităţii, în relaţie cu voinţa
poporului exprimată prin referendum. Din acelaşi motiv CL califică
drept
„discutabilă"
prevederea care impune aprobarea
parlamentului pentru declanşarea
unui referendum din iniţiativă cetăţenească.

Nu lipsesc nici articolele care se
bat cap în cap. Spre exemplu, printre condiţiile dizolvării parlamentului figurează respingerea unei
singure propuneri de învestire de
guvern, dar în procedura de învestire a guvernului sunt prevăzute şi
detaliate trei propuneri consecutive de premier pe care trebuie să
le facă preşedintele. De asemenea,
CL apreciază drept o greşeală şi
posibilitatea dizolvării parlamentului din proprie iniţiativă, considerându-se că atributul dizolvării
parlamentului aparţine exclusiv
şefului statului.
CL a descoperit şi prevederi inutile, cum ar fi interdicţia de a se
constitui noi grupuri parlamentare
pe parcursul legislaturii, subliniind că, în condiţiile în care parlamentarii care pleacă din partidele
sub a căror sigle au fost aleşi şi
pierd mandatele, nu va mai avea
cine să înfiinţeze noi grupuri parlamentare. De asemenea, sunt
semnalate numeroase reglementări
care nu au ce căuta într-o Constituţie, care „reglementează principiile şi liniile directoare, care sunt
formulate într-un limbaj concis,

Secretarul Comisiei de la Veneţia salută o posibilă
amânare a referendumului de modificare a Constituţiei

Secretarul Comisiei de la Veneţia, Thomas Markert, a salutat o posibilă amânare a organizării referendumului de modificare a Constituţiei României,
apreciind că în acest fel va exista timp suficient pentru discutarea în profunzime a unor aspecte.
"Suntem foarte bucuroşi că am aflat că e puţin
probabil ca această reformă să fie adoptată anul
acesta şi că va fi mai mult timp pentru discuţii. Mai
sunt şi alte elemente legate de poziţia Consiliului Legislativ, săptămâna viitoare va fi emisă şi o poziţie a
Curţii Constituţionale şi ni se pare necesar să aveţi
la dispoziţie suficient timp pentru a discuta în profunzime aceste aspecte. Iar Comisia de la Veneţia va
continua să colaboreze cu Comisia constituţională
din România şi sperăm să mai facem o vizită aici,
înainte ca această Constituţie să fie adoptată definitiv
de Parlamentul dvs.", a precizat el, într-o declaraţie

susţinută la Palatul Parlamentului, alături de preşedintele Senatului, Crin Antonescu.
El a mulţumit pentru discuţiile "foarte constructive" pe care le-a avut în România, pe parcursul ultimelor două zile, adăugând că pentru membrii
delegaţiei a fost important să vină în ţara noastră,
pentru a înţelege mai bine proiectul de revizuire a
Constituţiei.
Potrivit acestuia, vizita a fost în primul rând una
de informare şi s-au purtat discuţii despre anumite
articole şi felul în care ele ar putea fi mai bine formulate.
"Nu în această vizită ne vom exprima opinia în legătură cu acest proiect, ci mai târziu, într-o întâlnire
ulterioară a Comisiei de la Veneţia. Ce aş vrea însă
să subliniez acum este că aceasta este o reformă
foarte importantă, sunt propuse mai mult de o sută
de amendamente Constituţiei ţării dumneavoastră şi
o asemenea reformă importantă are nevoie de timp
pentru a fi discutată şi pentru a se reflecta asupra ei",
a arătat el.
Pe 28 iunie, premierul a declarat că preferă să privească partea bună a deciziei Curţii Constituţionale,
potrivit căreia legea prin care a fost scăzut pragul de
prezenţă la referendum se aplică la un an de la data
intrării în vigoare, adăugând că un an trece repede
în politică.

sobru, accesibil şi previzibil, fără
detalierea unor aspecte care să încarce inutil normele constituţionale", detalieri care ţin de
domeniul legislativ. Sunt date ca
exemplu detalierea procedurilor
interceptărilor convorbirilor sau a
mecanismului desemnării premierului. În aceeaşi categorie CL a inclus şi articolul preluat din
proiectul Legii Minorităţilor potrivit căruia autorităţile nu pot lua
nici o decizie referitoare la minorităţi fără consultarea prealabilă a
structurilor acestora.
În viziunea membrilor CL, proiectul elaborat de comisia condusă
de Crin Antonescu depăşeşte limitele revizuirii aducând atingere
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, printre altele, prin obligarea
tuturor persoanelor de drept public, persoanelor juridice de drept
privat şi persoanelor fizice să se
prezinte în faţa comisiilor parlamentare la cererea acestora, sau
prin înlocuirea reparării integrale
a pagubei produse de stat cu „despăgubirea echitabilă".

Aviz favorabil

Fără a semnala neapărat o
eroare, CL atrage atenţia autorilor
proiectului că, datorită modului în
care au formulat amendamentul
privind pragul de validare a referendumului de 30%, acesta s-ar
aplica doar referendumului iniţiat
de preşedinte sau de cetăţeni pe
teme de interes naţional nu şi referendumurilor pentru demiterea
preşedintelui sau pentru revizuirea

Constituţiei. În ciuda numeroaselor probleme sesizate, CL a dat
aviz favorabil proiectului în ansamblul său.
Vicepreşedintele comisiei pentru revizuirea Constituţiei, deputatul UDMR Mate Andras Levente,
spune că observaţiile CL, împreună cu cele pe care le va face
Curtea Constituţională (CCR) vor
fi dezbătute de comisie cel mai
probabil în luna august. El s-a arătat deranjat de contestarea articolului care vrea să introducă legea
Minorităţilor în Constituţie. „Raportul CL e consultativ, dacă
vrem, ţinem cont de el, dacă nu,
votăm cum vrem", a reacţionat
Mate.

Ce spun contestatarii

Mult mai vehement a fost senatorul PDL Alin Tişe, membru, la
rândul său, al aceleiaşi comisii.
„Raportul CL confirmă obiecţiile
PDL aproape în totalitate şi demonstrează că acest proiect este
cel mai mare eşec politic al lui
Crin Antonescu, care ar trebui de
urgenţă să-şi dea demisia din fruntea comisiei, pentru că a demonstrat că e un nepriceput şi să lase
locul unei persoane cu pregătire
juridică. Prin tentativa de scoatere
a preşedintelui din puterea executivă, Crin Antonescu a avut o tentativă eşuată de a da un nou atac la
democraţie, ceea ce demonstrează
că nu poate ieşi de sub influenţa
luptelor pe care le-a dus de-a lungul timpului cu Traian Băsescu.
Trebuie să trecem această activi-

tate în mâna unor specialişti, nu a
politicienilor. Pentru USL este cel
de-al doilea eşec după cel cu regionalizarea, ceea ce demonstrează că ei nu ştiu să conducă ţara
nici măcar cu o majoritate de
70%", a comentat Tişe.

Sancţiuni pentru
greşelile
de abecedar juridic

Preşedintele PNL Cluj, senatorul Marius Nicoară este de părere,
însă, că nu Antonescu este cel care
trebuie să plătească pentru greşelile de abecedar juridic din proiectul de revizuire a Constituţiei.
„Dacă există astfel de greşeli, Crin
Antonescu trebuie să-i schimbe
urgent pe toţi cei care au dat avize
pentru astfel de greşeli. Crin Antonescu conduce politic această
comisiei, nu trebuie să fie specialist. Domnul Tişe trebuie să ştie că
nu trebuie să conducă peste tot juriştii. Astfel de decizii sunt decizii
politice", a afirmat Nicoară.
Proiectul de revizuire va reveni
în comisie, unde se va decide dacă
vor fi făcute modificări în funcţie
de recomandările CL, după care
va merge la CCR pentru un prim
aviz tot cu rol consultativ. Numai
că, dacă indicaţiile CL pot fi ignorate, nu la fel vor putea fi tratate recomandările CCR, pentru că, după
ce va trece şi de votul plenului, proiectul de revizuire nu va putea
ajunge la votul cetăţenilor dacă nu
va obţine un nou aviz favorabil, de
această dată obligatoriu, din partea
CCR.

Alimentele se scumpesc din cauza majorării preţului gazelor

Majorarea preţului la gaze şi
energie electrică va aduce scumpiri
în lanţ, iar consumatorii vor resimti
aceste scumpiri si in pretul alimentelor.
“Majorarea preţului la gaze, de la
data de 1 iulie 2013, se va repercuta
asupra întregului lanţ alimentar”,
potrivit lui Sorin Minea, preşedintele Romalimenta. Producătorii au
anunţat deja că scumpirile vor veni,
inevitabil, după scumpirea gazului
şi a energiei electrice, iar primele
produse care se vor scumpi sunt carnea şi laptele. “Preţul cărnii de porc
ar putea creşte cu până la 15% în
acest an, având în vedere trendul
crescător al costurilor pe care producătorii trebuie să le suporte pentru
achiziţia de furaje, dar şi schimbările legislative la nivelul Uniunii Europene, arată datele furnizate de
compania Carmolimp.
“Crescătorii şi procesatorii au

amânat scumpirea produselor din
carne de porc pentru a evita scăderea şi mai mare a consumului, asumându-şi creşterile de preţ la furaje
şi la utilităţi. Mulţi dintre procesatori
nu mai pot susţine aceste creşteri,
astfel că vor opera majorări de preţ
la raft. Estimăm că până la finele
anului creşterile vor fi de 12-15%.
Iar în perioada imediat următoare
vom vedea creşteri de până la 7%’,
a declarat Olimpiu Şoneriu, directorul general al Carmolimp.
Omul de afaceri Ioan Niculae a
prevestit la Realitatea TV în cadrul
emisiunii "Jocuri de Putere" un viitor cât se poate de sumbru pentru industria autohtonă ca urmare a
aplicării unei hotărâri de guvern din
22 ianuarie 2013. Actul normativ
obligă practic societăţile Petrom şi
Romgaz să majoreze preţul gazelor
naturale pentru agenţii economici
cu 160% până în octombrie 2014.
HG-ul reprezintă crucea de înmormântare a industriei româneşti şi favorizează în acelaşi timp firmele
străine, susţine Ioan Niculae.
Ioan Niculae susţine că actualul
Executiv va îngropa industria românească prin Hotărârea de Guvern
prin care producătorii interni de
gaze naturale sunt obligaţi să majoreze preţul cu 160 la sută. Scumpirea gazelor va produce o reacţie în

lanţ: mai exact marii consumatori
industriali îşi vor închide porţile, iar
zeci de mii de angajaţi vor rămâne
pe drumuri. Nici consumatorii casnici nu sunt ocoliţi de prevederile
actului normativ.
"Hotărârea de Guvern a apărut în
ianuarie 2013, acum două luni. Noi
am aflat pe la începutul lunii martie.
Nu am ştiut de ea. Ne-am trezit
brusc că a crescut preţul la gaz. Am
crezut că e o nebunie a celor doi
producători. Hotărârea îi obligă pe
cei doi furnizori de gaze, Petrom şi
Romgaz, ca în fiecare lună să
crească preţul la gaze. Este aberant!
(...) Dacă creştem gazul românesc
cu 160%, de la 484 de lei la 1261 de
lei, într-un an de zile, nu mai există
nimic în România, bate vântul peste
tot. Ne trebuie un cimitir. Există un
interes major ca, omorând aceste industrii, consumul României să fie la
nivel sau chiar mai jos decât producţia României şi gazul să se exporte".
Numai din ianuarie şi până în
prezent a fost înregistrată deja o
creştere cu 21 de procente a gazelor
interne pentru consumatorii economici. Niculae a cerut recent Guvernului să amâne aplicarea hotărârii
timp de un an, deoarece acest HG
reprezintă "crucea de înmormântare
a întreprinderilor româneşti".
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37 de morţi şi peste 1.000 de răniţi în timpul violenţelor de vineri

Un număr de 37 de persoane
au murit, vineri, 5 iulie, în
Egipt, în confruntările dintre
susţinătorii şi opozanţii preşedintelui Mohamed Morsi înlăturat de la putere de armată şi
atacuri ale unor persoane înarmate în Nord-Sinai. "Treizeci
şi şase de persoane au murit şi
alte 1.079 au fost rănite", a
anunţat sâmbătă Ministerul Sănătăţii. Un preot (creştin) a fost
ucis de persoane neidentificate

în Sinai.
Acest bilanţ include 30 de
persoane ucise în ciocnirile
dintre susţinătorii şi opozanţii
lui Morsi după ce confruntările
au izbucnit vineri seara între
cele două tabere, puternic mobilizate în timpul unei zile de
manifestaţii marcate de violenţe. În plus, cinci poliţişti au
fost ucişi de persoane înarmate
în Sinai (nord-est), la scurt
timp după moartea unui militar

în această regiune instabilă, la
frontiera cu Gaza şi Israel, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate.
Vineri seara, susţinătorii fostului preşedinte islamist au atacat sediul guvernoratului
Nord-Sinai, în nord-estul Egiptului, înainte de a ridica drapelul susţinătorilor jihadului.
Sâmbătă, în aceeaşi zonă, un
preot copt, o comunitate creştină care reprezintă între 6 şi 10

Programul secret de interceptare de la Verizon la azilul politic
Cronologia scandalului Snowden

Fostul consultant al Agenţiei Naţionale de Securitate
(NSA), Edward Snowden, a declanşat un scandal la începutul lui iunie, după ce a dezvăluit un amplu program de
supraveghere de către SUA a comunicaţiilor internaţionale, relatează AFP, care prezintă o cronologie a faptelor.
În 5 iunie, Cotidianul britanic The Guardian dezvăluie
existenţa unei ordonanţe secrete a justiţiei care obligă operatorul american Verizon să livreze zilnic NSA toate "metadatele" telefonice ale abonaţilor săi (numere apelate,
durata apelului), din aprilie până în iulie.
6 iunie: The Washington Post şi The Guardian afirmă
că NSA şi FBI au cerut ajutorul a nouă giganţi americani
ai Internetului, între care Microsoft, Yahoo!, Google şi Facebook, pentru a supraveghea şi intercepta comunicaţiile
utilizatorilor de Internet străini în afara Statelor Unite.
Acest program secret a fost pus în aplicare în 2007.
7 iunie: Preşedintele Barack Obama apără un "compromis" necesar între viaţa privată şi securitate.
9 iunie: Snowden, ajuns la Hong Kong la 20 mai, venind din Hawaii, dezvăluie că este sursa scurgerii de informaţii. După trei zile, el afirmă că Washingtonul
supraveghează "sute de mii de calculatoare" din lume.
21 iunie: Washingtonul anunţă că l-a inculpat pe Snowden pentru spionaj, furt şi folosire ilegală a bunurilor guvernamentale şi că a cerut autorităţilor din Hong Kong să
îl aresteze.
23 iunie: Guvernul din Hong Kong confirmă plecarea
voluntară a lui Snowden "către o ţară terţă în mod legal şi
normal". Sosirea la Moscova a fostului consultant, vizat
de un mandat de arestare şi al cărui paşaport este anulat.
Ecuadorul a declarat că a primit o cerere de azil din partea lui Snowden. Washingtonul ameninţă Moscova şi Beijingul cu consencinţe asupra relaţiilor lor.
25 iunie: Snowden rămâne invizibil. Preşedintele rus
Vladimir Putin confirmă că acesta se află în continuare în
zona de tranzit a aeroportului Şeremetievo.
27 iunie: Quito renunţă la acordul său vamal cu Statele
Unite, calificat drept un "instrument de şantaj". În ziua următoare, preşedintele ecuadorian Rafael Correa anunţă
sancţiuni împotriva consulului său din Londra pentru că
i-a oferit lui Snowden un document de liberă trecere fără
autorizaţia Quito şi care, prin urmare, nu are valabilitate.
30 iunie: Uniunea Europeană a fost ţinta spionajului

NSA, în special în reprezentanţele sale de la Washington
şi ONU, afirmă săptămânalul german Der Spiegel, sprijinindu-se pe documente confidenţiale furnizate de Snowden. Val de nemulţumiri în cadrul UE, Franţa şi Germania
cer explicaţii. Obama promite să furnizeze "toate informaţiile" dorite de aliaţii săi europeni.
1 iulie: "Rusia nu va preda niciodată pe nimeni", afirmă
Putin, pentru care Snowden poate rămâne pe teritoriul rusesc dacă "încetează activităţilor ce afectează" Washingtonul.
Snowden denunţă „presiunile” lui Obama asupra liderilor ţărilor cărora el le-a cerut protecţie. Potrivit Wikileaks, el a depus o cerere de azil politic în 21 de ţări, între
care Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Germania şi Franţa,
dar nu şi Rusia.
2 iulie: Mai multe ţări îi refuză azilul (Germania, Brazilia, Norvegia, India, Polonia, Islanda, Austria, Finlanda,
Olanda şi Spania), urmate de Franţa şi Italia. Într-o scrisoare deschisă, tatăl lui Snowden îl compară pe fiul său
cu un erou al războiului de independenţă american.
3 iulie: Nou scandal diplomatic. Suspectat că l-a luat
pe Snowden la bordul avionului său care se întorcea de la
Moscova, preşedintele bolivian Evo Morales este obligat
să facă o escală forţată de 13 ore la Viena, după refuzul
de survol primit din partea mai multor ţări europene.
5 iulie: Snowden cere azil în alte şase ţări, potrivit Wikileaks, care nu divulgă însă numele acestora, de teama
unei "ingerinţe" a Washingtonului. Nicaragua şi Venezuela
se declară dispuse să îl primească pe teritoriul lor pe informatician.

la sută din egipteni, a fost ucis
de persoane înarmate neidentificate, potrivit unor surse din
cadrul serviciilor de securitate.
Atacatorii l-au scos pe preot
din maşina sa, după care au tras
asupra lui cu mitraliere şi au
fugit, au precizat sursele citate.
Regiunea Sinai este devastată de o instabilitate în creştere
de la înlăturarea de la putere, în
2011, a preşedintelui Hosni
Mubarak. Populată în majoritate de beduini şi aflată de
multă vreme cu puterea centrală, ea adăposteşte şi islamişi
radicali care se servesc de
aceasta ca bază de lansare a
atacurilor împotriva Israelului.

Atmosferă tensionată

Tensiunea era în continuare
perceptibilă în centrul Cairo,
sâmbătă, după violenţele din
cursul nopţii, cu baricade ridicate în mai multe locuri şi
urme de confruntări sângeroase

care s-au prelungit până târziu
în noapte. Scutierii erau prezenţi în mai multe intersecţii şi
pe poduri, cu furgonete şi înarmaţi, a constatat un jurnalist al
AFP.
Vehiculele forţelor de ordine
arborau portrete cu generalul
Abdel Fattah al-Sissi, artizanul
ultimatumului în urma căruia
preşedintele Mohamed Morsi a
fost înlăturat de la putere, miercuri, şi erau acoperite cu cartonaşe roşii pe care se puteau citi
slogane împotriva fostului preşedinte.
Tensiunea era în continuare
perceptibilă şi în jurul Universităţii din Cairo, pe malul de
vest al Nilului, unde Fraţii Muslmani au instalat baricade şi
arborau portrete ale preşedintelui demis, în faţa forţelor de securitate. Un pod care duce la
acest cartier, unde traficul era
controlat de poliţie şi de civilii
anti-Morsi, era plin cu pietre şi
resturi de pneuri arse, o mărtu-

rie a confruntărilor violente din
cursul nopţii şi din primele ore
ale dimineţii.
Accesul în piaţa Tahrir era
controlat de opozaţii lui Morsi
înarmaţi cu bastoane, care verificau vehiculele private şi autobuzele. Calmul prevala totuşi
în piaţă, unde câteva sute de
persoane erau prezente sâmbătă dimineaţă, după ce îşi petrecuseră noaptea în corturi
instalate în zona centrală.
Numeroşi vânzători ambulanţi ofereau băuturi şi hrană la
faţa locului. Mulţi dintre ei vindeau afişe cu portretul oficial al
generalului Sissi în uniformă şi
afişe cu Morsi a cărui faţă era
barată cu o cruce roşie.
Islamiştii au făcut apel, în
cursul nopţii, la noi manifestaţii pentru a denunţa "lovitura
de stat militară" împotriva lui
Morsi şi "statul poliţienesc"
care s-a instalat, potrivit lor,
după numeroase arestări în rândul Fraţilor Musulmani.

Turneul catastrofal al lui Ponta în Asia, fără mandat
Băsescu,

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, joi, că turneul "catastrofal ca imagine şi eficienţă" al premierului
Victor Ponta în Asia ar trebui să îl supere, menţionând
că şeful Guvernului a plecat fără mandat, deşi ar fi fost
obligatoriu. "A plecat fără mandat", a spus preşedintele, la Digi 24. El a adăugat că era obligatoriu ca premierul să îi solicite un mandat, având în vedere decizia
Curţii Constituţionale privind reprezentarea externă ca
atribut al şefului statului. De asemenea, Băsescu a spus
că încheierea unui parteneriat strategic cu China vine
în contradicţie cu cel pe care România deja îl are cu
SUA. "Sunt două lucruri care nu merg în acelaşi Cabinet", a argumentat şeful statului. De asemenea, el a ară-

tat că faptul că premierul Ponta a fost primit de premierul Chinei este o reuşită, dar se datorează şi faptului
că România încă mai este respectată în plan internaţional.
"Spre exemplu, turneul catastrofal, din punct de vedere al imaginii şi al eficienţei, din Asia este un lucru
care, pe bună dreptate, ar trebui să mă supere. Catastrofal ca eficienţă. Păi, te-ai dus în Azerbaidjan. «Nene
Aliev, am în traistă un combinat. Vrei să-l cumperi?
Am venit cu el la pachet». Te-ai dus în Kazahstan.
«Domnule preşedinte, eu am rezolvat problema cu
Rompetrolul. Nu mai plătiţi 580 de milioane, ci numai
200 de milioane». Te duci în China. «Vrem să ne faceţi
reactoare». Măi omule, câtă minte trebuie să-ţi lipsească, ca să nu înţelegi că avem tehnologii diferite?
China utilizează uraniu îmbogăţit, iar România utilizează uraniu neîmbogăţit. China dacă ţi le-ar face, deşi
nu o să vedem reactoare construite de China în România, dar, prin absurd, să spunem că Ponta a fost atât de
convingător, că de mâine năvălesc chinezii şi ne construiesc reactorul 3 şi 4. Suntem dependenţi de importul de combustibil, pentru că România nu produce
uraniu îmbogăţit, iar a produce uraniu îmbogăţit e o
poveste întreagă. 20 de ani de acum înainte, dacă am
începe azi, probabil am ajunge să-l producem", a argumentat Băsescu.

Poliţia turcă a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a dispersa aproximativ
3.000 de manifestanţi care voiau să intre, sâmbătă seara, în piaţa Taksim, centrul nevralgic
al Istanbulului. Reuniţi la apelul organizaţiei
Solidaritate Taksim, aflată la originea mişcării
de contestare, manifestanţii s-au lovit de impozantul dispozitiv poliţienesc care le-a barat
accesul în piaţă şi i-a dispersat pe marele bulevard pietonal Istiklal şi pe străzile adiacente.
Un tribunal administrativ din Istanbul a anulat, la începutul lui iunie, tot proiectul de amenajare a pieţii Taksim pe motiv că populaţia nu
a fost consultată şi că acesta nu îi respectă
"identitatea". Această decizie, care nu a fost
făcută publică decât în această săptămână, a
fost salutată ca o victorie de opozanţii proiectului, care ulterior şi-au anunţat intenţia de a
prelua din nou controlul parcului "lor".
Cu câteva ore înaintea acestor noi incidente,
guvernatorul Istanbulului Hüseyin Avni Mutlu
a avertizat, sâmbătă, manifestanţii, amintindule că reuniunile în piaţa Taksim sunt interzise.

"Intenţionăm să redeschidem parcul Gezi
mâine (duminică) sau cel mai târziu luni, pentru ca acesta să fie pus la dispoziţia tuturor cetăţenilor", a declarat presei Hüseyin Avni
Mutlu.
La 31 mai, poliţia turcă a intervenit violent
pentru a evacua câteva sute de militanţi ecologişti din parcul Gezi, care se opuneau tăierii
celor 600 de copaci ai acestuia, în cadrul unui
proiect de amenajare în piaţa Taksim. Acest
proiect, apărat de premierul şi fostul primar al
Istanbulului Recep Tayyip Erdogan, prevedea
reconstruirea unei foste cazărmi otomane în
locul parcului şi construcţia unor tunele, în
prezent aproape terminate, pentru ca piaţa să
le rămână pietonilor.
Violenţa acestei intervenţii a generat
furia a numeroşi turci şi a transformat mişcarea de apărare a parcului Gezi într-o contestare politică vastă a Guvernului, aflat la
putere din 2002.

Poliţia turcă blochează accesul manifestanţilor
în piaţa Taksim din Istanbul
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Mafia lui Ghere, cântecul de lebădă al Ledei (II)
Dovezi incontestabile ale criminalităţii din sistemul de lichidare judiciară

P

 Grupul de interese care controlează COMCAS LJ 2000 SPRL
este acuzat de vânzarea ilegală a patrimoniului societăţii Leda

rintr-o serie de vânzări şi cumpărări controlate de
COMCAS LJ 2000 SPRL, bunurile aparţinând societăţii Leda au ajuns în patrimoniul unor rude şi
prieteni ai lichidatorilor Voinea Ungureanu şi Ioan Ghere.
Cazul este cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul Satu Mare. O mare parte din avutul firmei a
fost vândut fără respectarea procedurilor prevăzute de
lege. Societatea de lichidare judiciară COMCAS LJ 2000
SPRL a înstrăinat avutul societăţii Leda, incluzând în vânzare şi bunuri care fuseseră vândute de societate anterior
declanşării procedurii de lichidare. Patrimoniul societăţii a
ajuns în proprietatea familiei şi apropiaţilor celor doi
principali artizani ai devalizării, aceiaşi Voinea Ungureanu
şi Ioan Ghere.
(M.B.C.)

II. În plângerea penală formulată de părţile vătămate Cristea Sorin şi Cristea Liliana se
sesizează şi comiterea altor 2
infracţiuni, respectiv cea de
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi de fals intelectual, comise de funcţionari
ai Primăriei Dorolţ, care au încercat să vândă în mod direct, la
28 octombrie 2008, pe parcursul desfăşurării procedurii falimentului, bunuri aparţinând
faliteii SC LEDA SA, fără a cunoaşte că prin contractul de
vânzare cumpărare din data de
15 august 1999, acele bunuri
imobile au trecut în proprietatea
SC ROMSTYLL SRL.
Din cercetările efectuate a rezultat faptul că vânzarea bunurilor imobile şi anuma hala C
înscrisă în CF nr. 613 Dorolţ şi
Hala B înscrisă în CF nr 614
Dorolţ, precum şi grajdul de
maternitate înscris în CF 613
Dorolţ au făcut obiectul unui
contract de vânzare-cumpărare
încheiat între SC LEDA şi SC
ROMSTYLL SRL din data de
15 august 1999.
În ciuda existenţei acestui
contract de vânzare-cumpărare,
în foile de proprietate a CF 613
şi 614 Dorolţ nu s-au efectuat

menţiuni din pasivitatea reprezentanţilor SC ROMSTYLL
SRL, reprezentanţilor primarieI
Dorolţ nefiindu-le cunoscută
această stare de fapt.
Potrivit procesului verbal
nr.2608/28.10.2008 vânzarea
imobilelor care au aparţinut debitoarei SC LEDA SA s-a efectuat în mod direct către SC
BALANDI SRL Satu Mare,
care a oferit preţul stabilit în
urma evaluării, respectiv suma
de 87.661 lei, făra a fi organizată în acest sens nici o licitaţie,
fiind încălcate de către cei doi
învinuiţi prevederile art. 156
din
Hotărârea
nr.
1050/01.07.2004.
Învinuita Hosu Elena Dorina
Jani a declarat că studiind extrasele CF 613 şi 614 a constatat
că nu existau ipoteci asupra imobilelor în cauză şi că datorită
acestui fapt a considerat că puteau fi vândute, având aprobarea verbală a lichidatorului
judiciar, care ştia că era desmnat SC COMCAS LJ 2000
SPRL Satu Mare.
Raportat la această stare de
fapt dar şi la faptul că reprezentanţii Primăriei Dorolţ au procedat la înstrăinarea SC LEDA
SA , aspect necunoscut de altfel

Primăria comunei Dorolţ

de funcţionarii primăriei, pentru
că reprezentanţii SC ROMSTYLL SRL, noul proprietar al
imobilelor, nu a efectuat până la
data iniţierii executării silite
menţiunile referitoare la proprietate în cauză, se poate discuta de o problemă specifică
dreptului civil vânzarea bunurilor altuia şi nicidecum de o
faptă de natură penală.
Deşi lipsit de relevanţă penală în ceea ce îi priveşte pe reprezentanţii Primărie Dorolţ,
jud. Satu Mare, aspectul este relevant în ceea ce îi priveşte pe
învinuiţii Ghere Ioan şi Ungureanu Voinea şi forma de vinovăţie cu care au fost săvârşite de
aceştia faptele penale.
Astfel din această ultimă
parte a stării de fapt transpare în
mod clar intenţia celor doi de
traficare în interes propriu a
averei falitei SC LEDA SA,
toate bunurile mobile şi imobile
ale acesteia ajungând în proprietatea SC BALANDI SRL,
societate administrată de perosane din cercul de interese al
celor doi învinuiţi.
În drept, fapta învinuitului
Ungureanu Voinea, care în calitate de administrator al COMCAS LJ 2000 SPRL, societate

Ioan Ghere (foto centru) şi acoliţii săi, daţi pe mâna procurorilor
parchetului Tribunalului Satu Mare

numită lichidator al SC LEDA
SA, a procedat la data de 7
iunie 2005 la evaluarea bunurilor imobile ale falitei, ignorând
prevederile art. 114 ale legii
64/1995, întruneşte elementele
constitutive ale infracţiunii de
abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prev. şi ped. de
art 246 c,pen. Astfel, învinuitul,
cu ştiinţă a procedat personal la
evaluarea averii falitei, deşi
avea obligaţia de a angaja un
evaluator specializat. Prin
această activitate, învinuitul a
prejudiciat interesele falitei SC
LEDA SA.

Ofertă ignorată,
proprietăţi traficate

Pe de altă parte, învinuitul Ungureanu Voinea alături
de învinuitul Ghere Ioan au ignorat oferta de vânzare cumpărare
formulată
de
SC
ROMSTYLL SRL pentru terenurile înscrise în CF 613 , 614
, 639 , 609 Dorolţ, ofertă ce ar
fi condus la o negociere directă
între lichidator şi ofertant cu
privire la preţul de vânzare al
terenurilor, cu atât mai mult cu
cât ofertantul era proprietar al
construcţiilor amplasate pe terenurile în speţă. Scopul urmărit de cei doi învinuiţi a fost
traficarea bunurilor imobile în
înteresul învinuitului Ungureanu Voinea, în sensul vânzării
acestor bunuri la licitaţie publică la un preţ derizoriu pentru
ca ulterior, prin vânzare cumpărare succesivă, controlată de
învinuiţii Ungureanu Voinea şi
Ghere Ioan, să se menţină prorietatea acestor terenuri în mâinile unor interpuşi ai celor doi.
Activitatea abuzivă a celor doi
învinuiţi a prejudiciat interesele
falitei şi ale SC ROMSTYLL
SRL, a cărei ofertă de cumpă-

rare nu a fost înregistrată şi
luată în considerare de învinuiţi.
Această activitate de înstrăinare succesivă a terenurilor
proprietatea falitei, activitate
controlată prin interpuşi de cei
doi învinuiţi, constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii de delapidare
în forma "traficării", prev. şi
ped de articolul 145 alin. 1 al
legii 85/2006.
Infracţiunile au fost săvârşite
de învinuiţi cu intenţie directă,
aceştia urmărind ca prin întreaga activitate desfăşurată să
menţină averea falitei în proprietatea unor interpuşi controlaţi de învinuţi, interpuşi ce au
avut fie relaţii de prepuşenie
sau de rudenie cu învinuitul
Ungureanu Voinea.
Nu este primită în ceea ce îl
priveşte pe învinutul Ghere
Ioan apărarea potrivit căreia
doar învinuitul Ghere Ioan a
fost cel care a ignorat existenţa
unei oferte de vânzare cumpărare a SC ROMSTYLL SRL,
tocmai în scopul de a determina
o vânzare a bunurilor imobile

prin deschiderea unor licitaţii
publice.
Relevant este faptul că în
urma desfăşurării licitaţiilor
publice, adjudecatar a fost desemnată SC E&G DISTRIBUTION SRL administrată de
Mercea Maria, angajată a SC
COMCAS EXPERT SRL, societatea administrată de Ungureanu Voinea.
În ceea ce priveşte pe învinuţii Hosu Elena Dorina Jani,
Vincze Alexandru Iosif şi
Găman Mihai, apreciem că
fapta săvârşită de aceştia nu
este prevăzută de legea penală. Astfel Hosu Elena Dorina Jani, în calitate de
funcţionar al primăriei Dorolţ,
a procedat la vânzarea silită
directă a unor bunuri ce aparent se mai aflau în proprietatea falitei SC LEDA SA,
bunuri ce au fost înstrăinate
de SC LEDA SA anterior deschiderii procedurii falimentului. Fiind vorba de situaţia
clasică a vânzării bunurilor altuia, aceasta se poate soluţiona
pe calea unei acţiuni civile ce
excede sferei penalului.

Funcţionarii din primărie, părtaşi ai mafioţilor din sistemul
de lichidare judiciară

Ghidul vacanţei la preţ redus
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Variante ieftine pentru un concediu de neuitat în România

sunt bani. Nu este aşa uşor
să stai să strângi după turişti, să schimbi lenjeria în
fiecare zi, să ţii locuinţa sub
supraveghere, pentru a nu
avea de suferit apoi", a spus
pentru RTV.NET, Ioan Ududec, directorul agenţiei imobiliare Elion.

80 de lei pe zi
garsoniera

Criza din ultimii ani ne-a
făcut să fim foarte atenți la
bugetul de vacanță, astfel
că în loc de o cameră la
hotel, o variantă mai convenabilă este închirierea unui
apartament sau a unei case.
Există numeroase site-uri
care pun la dispoziție
turiștilor case de vacanță la
prețuri începând de la câteva zeci de euro până la
zeci de mii de euro pentru

câteva zile de ședere.

Litoralul Românesc
– apartamente mai
ieftine la Eforie

Cei ce vor merge la mare
sezonul acesta şi vor alege
să se cazeze la particulari
vor plăti acelaşi preţ ca
2012. Preţurile la chiria cu
ziua încep de la 80 de lei şi
ajung la 200 de lei, în func-

ţie de numărul de camere al
apartamentului. Zona cu
cele mai multe apartamente
de închiriat este Tomis Nord,
în timp ce apartamentele
cele mai ieftine se găsesc în
Eforie Nord şi Sud.
Mulţi români care îşi petrec concediul pe litoralul românesc nici nu se gândesc
la un hotel, ci caută cazare
direct la gazdă, fie că

aceasta este aceeaşi din anii
trecuţi, vreuna recomandată
de cineva sau una găsită pur
şi simplu pe Internet.
„Aproximativ 15% din turiştii care vin anual pentru
concediu la mare aleg să se
cazeze la particulari. Preţurile anul acesta vor fi ca anul
trecut. Proprietarii ar avea
motive să crească preţul,
dar nu o fac, pentru că nu

Preţurile la apartamentele
de închiriat cu ziua variază
între 80 şi 200 de lei pe zi,
în funcţie de numărul de camere, precum şi de dotările
apartamentului. "Cele mai
ieftine locuinţe de închiriat
cu ziua se găsesc în zona
Eforie Sud. Unii proprietari
îşi închiriază casele cu 20 de
lei de pat.
Cele mai multe apartamente de închiriat pentru
petrecerea vacanţei de vară
sunt în cartierul Tomis Nord.
"Cartierul este locuit preponderent de studenţi în extrasezon, iar vara propietarii
convin cu chiriaşii ca apartamente să rămână goale,
astfel încât să le poată închi-

ria cu ziua", a explicat Ioan
Ududec.

Cât este chiria în
Mamaia

Un proprietar de apartament cu două camere, din
Mamaia, zona Cireşica, îşi
închiriază casa cu 125 de lei
pe zi. "Ofer spre închiriere în
regim hotelier, pentru sezonul estival 2013, apartament
cu 2 camere, foarte aproape
de Mamaia, în cartierul
Tomis Nord, la 5 minute de
mers pe jos până la Satul de
Vacanţă/Aqua Magic/Plajă.
Apartamentul este mobilat
şi utilat complet, aragaz, frigider, maşină de spălat,
cuptor microunde, tacâmuri,
lenjerie, cablu+TV în ambele camere, aer condiţionat. Preţul începe de la 125
de lei pe noapte şi diferă în
funcţie de perioadă", sună
un anunţ al unui proprietar
de apartament, pe cazareparticulari.ro. Preţurile cele
mai mici sunt percepute la
început şi la final de sezon
estival, în timp ce în perioada de vârf acestea sunt
şi cu 50% mai mari.

Cele mai ieftine vacante din Europa
O săptămână cu maxim 300 de euro în Munţii Tatras

Cabană în munţii Tatras

Apartamente în Greimerath, Germania

Criza din ultimii ani ne-a făcut mai atenţi la bugetul de vacanţă. Cei care au închiriat vreodată un apartament, o vilă
sau o cabană la munte ştiu că varianta este mult mai convenabilă decat cazarea la hotelieri. Am selectat pentru dumneavoastră “cazări” sub 300 de euro pe săptămână pentru
două persoane.
Tyrol (Austria) – Destinatie buna pe timpul verii
pentru familiile cu copii mici. Nu este foarte cald, iar aer mai
curat decat aici nici ca se poate. Pana pe 15 august, o saptamana costă 161 euro.
Greimerath (Germania) – Orăşel aflat la 70 de
kilometri de Luxemburg. Poţi merge cu maşina din România
şi să te plimbi prin zonă. Pana la Paris sunt 400 km (din care
336 pe autostradă). O săptămână dre cazare găsiţi şi la 180
de euro.
Bukowina-Czarna Gora (Polonia) – O căbănuţă
superbă situată în Munţii Tatra, în sudul Poloniei, la graniţa
cu Slovacia. De aici se poate ajunge la Cracovia (100 km).
Pretul este de 174 euro/saptamână, dar urcă spre 250 în august.
Schonach (Germania) – Un punct excelent pentru a face excursii de o zi. Poţi merge la Lacul Konstantz,
Stuttgart, Strasbourg (Franţa), dar mai ales la Europa Park,
al doilea parc de distracţii din Europa, dupa Disneyland. De
Basel (Elveţia) vă despart 119 km. În luna august plăteşti
293 euro pentru o săptămână de cazare.
Marina di Bibbona (Italia) – Apartament cu 2
camere (pot sta 4 oameni în el) situat pe costa de vest a Italiei, la 800 de metri de mare. De găsit şi la 300 euro/săptămâna, la începutul lui iulie.
Cele mai multe locuri unde te poţi caza cu mai putin
de 300 de euro pe săptămână se afla în Croaţia, în zona
muntoasă a Austriei şi Elveţiei, zona Pirineilor francezi şi în
Germania. La preţurile afişate se mai pot adăuga, uneori,
mici taxe pentru curăţenia finală.

Cazare ieftină şi în frumoasa Elveţie

Tyrolul austriac, frumos şi pe timp de vară

Vacanţă… la terase
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unicipiul Satu Mare abundă de terase. Cu plusuri şi minusuri, mai retrase sau mai centrale, acestea se bat cu
grădinile de vară pe raportul calitate-preţ. Cei care au
de câştigat de pe urma acestei lupte sunt întotdeauna clienţii.

De la "haleli" rapide
la stil

Reportajul nostru începe în Piaţa 25 Octombrie, la
Pizzeria Ali Baba. Căldură
mare, lume puţină şi mirosuri
îmbietoare de pizza. Ocupăm
loc, după vreo cinci minute
apare o domnişoară mai înţepată, care ne întreabă totuşi,
amabil, ce servim. Comandăm
sucuri reci, ni se aduc rapid. Nu
sunt chiar reci dar merg. Pu-

Terasa răcoritoare a Mioriţei
locul unde ţi-ai petrece sâmbăta
seara alături de iubită sau familie. Mobilierul rustic nu prea
aduce a pizzerie dar compensează preţurile acceptabile. Cu
mai puţin de 20 de lei, mănănci
bine, bei un suc rece la jumătate
de litru şi îţi cumperi şi o îngheţată la dozator, numai bună de
desert.
Continuăm
peregrinarea.
Facem o haltă la terasa unei alte
pizzerii. Vis-a-vis de Casa de

Aruncăm o privire şi peste
meniu. Preţuri cu ceva mai
mari decât la Ali Baba, dar totuşi acceptabile. Compensează la calitate, pizza este
excelentă la gust, blatul –
subţire, dar ar mai putea completa la mozzarella. Oricum,
materia primă e de calitate.
Iar bucătăria – idem. Freshurile , deşi la un preţ piperat,
sunt excelente, mai bogate în
pulpă decât în apă.

Rustic şi "fast" la Ali Baba
team cere gheaţă, dar putea
aduce ea, din proprie iniţiativă.
Erau totuşi vreo 29 de grade
afară. Atmosfera terasei ne dă
impresia că acest local este unul
de tranzit. În drum spre serviciu, în pauza de masă, etc, te
opreşti, mănănci şi pleci mai
departe. Rulajul e bun pentru
business, dar… nu este exact

Cultură a Sindicatelor, "Class"
are clasă, arată decent, şi este
mai retrasă, mai discretă. Cu
bun gust şi simplitate, atmosfera e primitoare. Fără îndoială,
un loc de ales în zilele toride
de vară, fiind poziţionată ferit,
şi de soare, şi de privirile neatente. De cele foarte atente nam scăpat nici noi 

Întâlnire cu o doradă

Ne-am retras apoi
spre "marginea centrului", în
fosta grădină de vară "Ion Bledea" a restaurantului "Mioriţa". Localul, consacrat de ani
de zile în Sătmar, nu îşi putea
permite să facă rabat. Vechii
terase optzeciste, împresurată

cu vie şi verdeaţă, i-a luat
locul, de câteva veri, un spaţiu
cu podea de lemn, cu scaune
mai confortabile, cu feţe de
masă cochete.
La capitolul "foame de
peşte", vă recomandăm cu încredere Dorada în crustă de
sare. Am încercat-o, a fost o
experienţă sublimă. Am "înecat" peştele şi cu nişte vin alb.
Nu ne-a dat prin cap să cerem
ceva la carafă, aşa că am încercat "Fata culcată în iarbă" de la
Jidvei. Nu mai e nici vinul cea fost odinioară. Mâncărurile

din bucătăria internaţională din
meniu sunt îmbietoare, dar nici
mititeii nu-s de lepădat. Buni
de tot. Pentru pizza, recomandăm totuşi alte localuri. Nu că
n-ar fi bună, dar dacă ai pizza
pe masă la Mioriţa, strici peisajul. Fântâna arteziană pe
care patronii au amenajat-o în
mijlocul locaţiei dă ceva răcoare, după un drum în soare,
la 30 de grade Celsius. Totodată, distanţa relativ mare dintre mese îţi permite să nu porţi
discuţiile cu interlocutorii tăi
în şoaptă, de frică să nu te audă
"vecinii". Grădina de vară
Mioriţa câştigă astfel bătălia
săptămânii, la capitolul eleganţă şi intimitate. Locul preferat al magistraţilor şi

Locul întâlnirii cu dorada

justiţiabililor sătmăreni, datorită faptului că este poziţionată
în imediata vecinătate a Palatului Justiţiei, Mioriţa este, alături de terasa Aurora, alegerea
reporterilor Gazetei de Satu
Mare din această săptămână.
Aurora este preferată depotrivă de oamenii de afaceri, de
oficialităţi şi de îndrăgostiţi.
Nu neapărat pentru atmosfera
romantică, ci pentru intimitate.
Intimitatea cu care îşi tratează
clienţii. Orice, pentru oricine.
Un veritabil brand, completat
de o servire fără cusur.

Intimitate în inima oraşului

Chiar dacă este poziţionat
ultracentral, poţi servi o masă
bogată şi delcioasă în intimitate. Mai mult decât decent, şi
ferit de ochii lumii. Bucătăria
internaţională a restaurantului
a rămas la standarde peste
medie de-alungul anilor, raportul calitate-preţ fiind unul…
odihnitor.

Probleme
"gălăgioase"

Conform unei hotărâri adoptate de Consiliul Local Satu
Mare în 2008, terasele de pe
raza municipiului sunt obligate
să-şi alunge clienţii de la orele
22.00, în cazul în care sunt si-

tuate în zone în care deranjează odihna locatarilor din vecinătăţi. Comercianţii au găsit
însă o portiţă, pentru a eluda
legea privind tulburarea liniştii
publice. La Ali Baba, ultima
comandă se ia la ora 23.00, dar
nicăieri nu se menţionează
până la ce oră poate fi consumată. Locatarii Nisco City
Center din pasajul Corneliu
Coposu au reclamat de mai
multe ori la Poliţie şi la Primărie faptul că pizzeria nu respectă ora închiderii, dar şi
faptul că pe terasa localului se

face gălăgie la ore târzii. Potrivit HCL, "unităţile de prestări
servicii care se învecinează direct cu spaţii locuite îşi vor stabili programul de funcţionare
în intervalul orelor 07.00 22.00". Prieteniile cu oamenii
din administraţia locală îi scutesc însă pe unii proprietari de
localuri de suportarea consecinţelor nerespectării prevederilor legale. Un grup de
locatari din Nisco ne-au declarat că singurul mod de a potoli
gălăgia a devenit apelul la 112.
Sperăm şi noi, ca şi ei, să nu
fie nevoiţi să pună pea des
mâna pe telefon.

Victor Emanuel Todica
Mihai Bledea

9 iulie2013

GAZETA DE SATU MARE pag. 15

GURA TÂRGULUI

gura a rahat de gândac Colorado crescut în acvariu.
De ieşit nu-i prea iese. Oscilând ca pendulul între
verbul "a fura" şi construcţia "fur-cât-de-mult-şi-derepede-pot", pare că şi-a
luat diploma de jurist în
acelaşi mod în care şi-a
luat-o şi pe cea la limba română; nu la FF, ci la FRSD

Gura târgului

Fuga de la Dăbâca
şi dosarul de la Cluj

Am aşteptat o vreme să vedem cum relatează
vitejii lui Mircică episodul petrecut duminica 23 iunie în
comuna Dăbâca, judeţul Cluj, localitatea de baştină a senatorului Valer Marian, unde a avut loc o sărbătoare a
fiilor satului dedicată comemorării a 14 eroi împuşcaţi
de armata maghiară în timpul Revoluţiei de la 1848. În
ziua respectivă, la ordinul lui Mircică s-au deplasat până
în Dăbâca, cale de circa 230 de kilometri, două maşini
pentru a distribui ziarul piratat Gazeta de Satu Mare, plin
de insulte şi calomnii la adresa senatorului de Satu Mare.
Astfel, cu autoturismul marca Audi combi de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare SM 83 DNG, condus
de şoferul lui Mircică de la Consiliul Judeţean, Şimon
Corin, s-au deplasat patru bodyguarzi, probabil de la Big
Security sau de la Folda Security. Cu un autoturism marca
Volkswagen Passat, de culoare albastră, cu numărul de
înmatriculare SM 10 GNV, care este deţinut de societatea
editoare a ziarului Gazeta de Nord-Vest şi era condus de
şoferul Bumb Sebastian, s-au deplasat trei persoane, dintre care una avea semnalmentele proaspătului director,
Szasz Lorand. Ajungând în comună în jurul orelor 10:30,
în timp ce majoritatea sătenilor se aflau la biserică de Rusalii, pasagerii din cele două autoturisme au început să
distribuie ziarul din capătul comunei, de lângă cetate, intrând în curţile oamenilor. Au apucat să distribuie la vreo
zece case întrucât au fost descoperiţi de un consilier local
care i-a luat la întrebări, chestionându-i inclusiv dacă au
autorizaţie să distribuie ziare prin comune. Un pasager
mai mătăhălos din autoturismul Audi a încercat să-l lovească cu pumnul, dar acesta a evitat lovitura şi a sunat
rapid la postul de Poliţie şi la Primărie. Spre locul faptei
au pornit două autoturisme, dar încă înainte de a ajunge,
cele două maşini de Satu Mare au luat-o la goană, Volkswagen-ul spre Cluj, iar Audi-ul spre Sălaj. Între timp
se adunaseră câţiva oameni care au relatat că cel care semăna cu Szasz Lorand a fost luat de ciocul ţigănesc pe
care-l poartă şi a început să plângă, scăpându-se pe el.
Unii oameni au reclamat că le-au dispărut găini şi alte
orătănii. În aceeaşi zi, înainte de a ajunge la Dăbâca, şoferul Corin a oprit la un bloc din Cluj-Napoca, în care locuieşte o soră a senatorului Marian, unde a distribuit
ziarul piratat în cutiile poştale şi a lăsat un pachet cu mai
multe ziare în faţa apartamentului surorii senatorului, care
a prezentat urme de forţare a uşii, fapt reclamat şi constatat de Poliţie. Cert este că vitejii lui Mircică s-au ales cu
o fugă sănătoasă şi cu un dosar penal la Poliţia Cluj, intrat
în supravegherea Parchetului, urmând să răspundă, împreună cu stăpânul lor, pentru insultă şi calomnie prin
presă, ultraj contra bunelor moravuri, spălare de bani şi
evaziune fiscală, furt calificat şi tentativă de furt prin
efracţie. O să se vadă şi cine a suportat costul unei deplasări de aproape 500 de kilometri dus-întors, precum şi
dacă angajaţii Consiliului Judeţean şi ai Gazetei de NordVest pot fi folosiţi în asfel de scopuri.

Şantaje secrete
şi promisiuni în culisele
operaţiunii de demonizare

Cu trei luni în urmă a sosit la Satu Mare o echipă dintr-un
serviciu secret, cu misiunea de a realiza o operaţiune standard de demonizare şi de izolare a senatorului Valer Marian,
care a provocat deranj la Bucureşti prin declaraţiile şi interpelările sale. Operaţiunea a fost coordonată de generalul
Adam, consilier al premierului Victor Ponta pe probleme

(Frecvenţă Redusă spre
Deloc). O serie de documente emise în numele său
şi al societăţii pe care o
controlează se contrazic,
deconspirând o faptă de natură penală. Acest fapt i se
trage hărpăreţului din cantitatea uriaşă de hârţoage
pe care le învârte pentru aşi întregi ilegal avutul. Ra-

portul cauză - efect este în
curs de derulare şi va
atrage spre acest homunculus senzitiv o serie de senzaţii noi; mai întâi, un pic
de răceală la mâini, de la
"brăţările" pentru delapidare, iar mai apoi o senzaţie
cilindrică, de "tare", des întâlnită la duşurile post condamnare.

Gura târgului

speciale (sau, mai pe americăneşte, pe probleme murdare).
Generalul Adam i-a solicitat concursul colonelului în rezervă
Ioan Timiş, fost comandant al Unităţii de Geniu şi al Garnizoanei Satu Mare, cu care a fost coleg înainte de 1989 în Batalionul de Cercetare-Diversiune al Direcţiei de Informaţii a
Armatei (DIA) de la Buzău. Principalul pion sau mai bine
zis nebun cooptat pentru această operaţiune este vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Mircea Govor, care a fost şantajat că, în cazul în care nu-şi va oferi concursul, va fi arestat
de DNA pentru fapte de corupţie. Govor a fost permanent
impulsionat să-l compromită pe senatorul Marian de către
principalii lideri naţionali ai PSD, preşedintele Victor Ponta,
preşedintele executiv Liviu Dragnea, secretarul general Andrei Dolineaschi şi liderul grupului PSD din Senat, Ilie
Sârbu, socrul lui Ponta, cu care a avut mai multe convorbiri
telefonice, precum şi întâlniri. Pentru a fi stimulat, lui Govor
i s-a promis şi i s-a asigurat, pe lângă imunitate judiciară,
funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PSD.
Miercuri, 26 iunie a.c., Mircea Govor a fost chemat la Bucureşti unde a fost făcut cu ou şi cu oţet pentru că nu şi-a îndeplinit promisiunile, senatorul Marian continuând să facă
declaraţii politice incendiare şi bine documentate, precum şi
interpelări deranjante, la adresa principalilor şefi de servicii
secrete şi a liderilor naţionali ai PSD. Lui Govor i s-a dat
avertisment să-şi îndeplinească misiunea în termen de două
săptămâni, fiind atenţionat că în caz de eşec va fi arestat.
Acuzaţiile vădit insultătoare şi calomnioase lansate la
adresa senatorului Marian prin mass-media de casă a lui
Govor, respectiv prin cotidianul Gazeta de Nord-Vest, postul
de televiziune Nord-Vest TV şi ziarul piratat Gazeta de Satu
Mare, au început să cadă una câte alta.
Astfel, acuzaţia lansată prin Gazeta de Nord-Vest că ar fi
luat mită de 100.000 de lei pentru a-l sprijini pe şeful Poliţiei
municipiului Carei să ajungă şeful Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului Satu Mare a fost retractată după câteva zile pe
prima pagină a ziarului sus-menţionat, într-o notă cu titlul
"O reparaţie necesară", în care s-a precizat că au apărut din
eroare numele altor persoane care ar fi dat banii şi că urmează să fie anunţate adevăratele persoane implicate. Continuarea necesară a "reparaţiei necesare" n-a mai venit
niciodată şi nici nu va mai veni, pentru că totul este o minciună sfruntată.
În ce priveşte dosarul penal imputat senatorului Marian,
acesta a fost dovedit drept o făcătură de prin 1997 a colonelului Vasile Fernea, pe atunci şeful Inspectoratului Judeţean
de Poliţie, care a vrut să se răzbune pentru articolele critice
la adresa abuzurilor şi actelor sale de corupţie publicate de
Valer Marian în Gazeta de Nord-Vest. În dosarul respectiv
s-a dat soluţie de scoatere de sub urmărire penală, iar Fernea
a plătit în scurt timp cu schimbarea din funcţie, iar după câţiva ani a fost bătut de Dumnezeu şi cu o condamnare de trei
ani pentru trafic de influenţă. Ofiţerul de poliţie economică
pe care l-a folosit Fernea atunci, Vlad Boşca, fiul unui fost
colonel torţionar de Securitate, a plătit şi el, fiind trimis în
judecată tot pentru trafic de influenţă.
Acuzaţia potrivit căreia senatorul Marian ar fi fost colaborator al Securităţii este, de asemenea, o invenţie. Acesta a
fost verificat când a candidat pentru funcţia de preşedinte al
Consiliului Judeţean şi pentru Senatul României şi a primit
adeverinţă că nu a avut calitatea de lucrător sau colaborator
al Securităţii. Joi, 27 iunie a.c., senatorul Marian a solicitat
din nou Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să fie verificat şi să i se comunice dacă a fost colaborator al Securităţii, dar în urma verificării efectuate a
primit răspuns negativ. Cu această ocazie, a solicitat să se
verifice şi să i se comunice dacă a avut dosar de urmărire
la Securitate şi dacă a fost cercetat pentru homosexualism,
la care i s-a răspuns că numărul de dosar şi indicativul in-

Ioan Ghere, într-o fotografie "faţă",
urmează cea din "profil"

Gura târgului

dicat într-o aşa-zisă adresă a Departamentului Securităţii
Statului publicată de Gazeta de Nord-Vest nu există, fiind
cu siguranţă un fals. De altfel, prin 1993, Valer Marian a
fost avertizat de un şef de la SRI că a fost fabricată o astfel de acuzaţie la adresa sa de către colonelul Vasile Fernea, care a invocat surse din serviciul secret al
Ministerului de Interne (Doi şi-un sfert). Pentru falsurile
şi calomniile sale, Fernea va răspunde penal, intrând în
stare de recidivă şi urmând să-i fie revocată pedeapsa de
trei ani cu suspendare condiţionată, la care a fost condamnat pentru trafic de iinfluenţă. În locul suspendării vine executarea.
În ultimele zile, echipa de demonizare a senatorului Marian încercat compromiterea acestuia prin înscrierea numărului său de telefon mobil pe un site de matrimoniale pentru
gay. Totodată, au anunţat dezvăluiri incendiare cu "sătmăreanul Ghiţă", care este probabil cumnatul lui Mircea
Govor, Gheorghe Chivari, trimis în judecată pentru evaziune fiscală de 341 de miliarde de lei vechi în dosarul Roxalcom, pe care Govor l-a convins să-şi asume răspunderea
penală în locul său. Dezvăluirile anunţate cu tam-tam au
fost, bineînţeles, un nou fâs, marca ziariştilor aflaţi pe statul
de plată al firmelor lui Govor şi al statului. Vom publica în
Gazeta de Satu Mare rechizitoriul din dosarul Roxalcom,
precum şi un articol în care vom divulga salariile pe care
familia, surorile, verii, cumnaţii şi câţiva dintre ziariştii
aflaţi pe statul pe plată al lui Govor le încasează de la stat.
Cert este că pionul Govor şi slugile sale s-au ales cu mai
multe dosare penale la Satu Mare şi la Cluj, urmând să răspundă pentru tâlhărie, ultraj contra bunelor moravuri, spălare
de bani, evaziune fiscală, insultă şi calomnie prin presă. În
această vară, care se anunţă caniculară, Govor are mari şanse
să ajungă la răcoare, unde se va afla în mediul său intelectual.

Sile şi Silică vor la mititica!

În urma unor investigaţii efectuate la Cluj Napoca, am
aflat că în spatele anunţului matrimonial atribuit de Gazeta
de Nord Vest senatorului Valer Marian, publicat de Piaţa
de Cluj pe un site gay, se află Puşcaş Vasile junior, alintat

o firmă imobiliară şi este prieten cu patronul de la ziarul
de publicitate Piaţa de Cluj. Se pare că Sile şi Silică şi-o
caută cu lumânarea, urmând să aibă satisfacţie cu un serial
cu toate afacerile lor dubioase din Satu Mare, Cluj-Napoca, Baia Mare, Ungaria şi Germania. Graţie guriţei ultimei amante a avocatului Sulaş, ne-au parvenit toate
trăncănelile lui Silică despre afacerile murdare, imobiliare
şi financiare ale lui şi ale tatălui său. Silică Trăncănică nu
scapă nicio ocazie să se laude cum merge în fiecare lună
în excursii numai în locurile cele mai exotice de pe mapamond, ca insulele Mauritius, Kenya, Egipt, Dubai, Republica Dominicană, Mexic ş.a., pe banii "proştilor de
sătmăreni" care plătesc către SC Florisal taxe de salubrizare ca la Viena, în condiţiile în care municipiul Satu Mare
arată ca un oraş african. Silică trăncăneşte şi despre afacerile politice şi financiare ale socrului său, lăudându-se
că acesta îl dirijează pe premierul Victor Ponta, care este
găzduit întotdeauna de acesta când calcă prin Cluj. Silică
se mai laudă că el şi tatăl său controlează justiţia din Satu
Mare şi din Oradea, îndeosebi pe procurorul şef al Serviciului teritorial al DNA, Marius Iancu, cu care este bun
amic, de când au stat împreună în gazdă la Cluj în timpul
facultăţii, când susţine că îl ţinea pe acesta cu mâncare şi
bani întrucât era mai sărman. Tot Silică a lansat pe piaţă
că i-a dat procurorului Iancu loc de casă pe un teren al Florisal şi că l-a ajutat să-şi construiască o vilă pe acesta împreună cu vicepreşdintele Consiliului Judeţean Satu Mare,
Mircea Govor, cu care este bun amic şi el şi tatăl său. Aşa
se explică de ce pe dosarele patronului Florisal şi vicepreşedintelui Consiliului Judeţean se aşterne praful de câţiva ani în dulapul procurorului Iancu. Silică a trăncănit
că el şi socrul său ar controla şi justiţia din Cluj, lăudându-se cum l-au băgat în puşcărie pe fostul primar al
municipiului Baia Mare, Cristian Anghel, întrucât a refuzat să le dea pe mână şi salubrizarea Băii Mari, după ce
acesta fusese achitat de Judecătoria Baia Mare şi de Tribunalul Maramureş. De asemenea, Silică s-a lăudat că el
şi socrul său l-au înfundat şi pe primarul municipiului
Cluj, Sorin Apostu, care ar fi fost arestat pentru că ar fi
refuzat să-i semneze o autorizaţie de construcţie pentru
un bloc. După toate acestea, Sile şi Silică au toate şansele
să ajungă pe urmele lui Anghel şi Apostu la Gherla.

Colonelul Văsălică a sfeclit-o

Foto: adevarul.ro

Ghere, acest homunculus
senzitiv al Comcas, al Insolvenţei şi al mafiei din
justiţia sătmăreană încearcă, cu sprijinul micuţei
sale nevăstuici (pe care a
cucerit-o încă de pe vremea
când femeiuşca locuia, fără
pic de apă, în mansarda Palatului de Justiţie) să dovedească faptul că nu-i pute

PAMFLET

Homunculus Ghere, brăţările şi cilindrul de la duş

Silică de tacsu şi Loţică de măsa, nimeni altul decât puşlamaua gunoierului şef al Sătmarului, Puşcaş Vasile senior, patronul SC Florisal SA, şi ginerica fostului ministru
de Interne, Ioan Rus, vicepreşedinte regional al PSD.
Acest Silică Nătăflică are, printre alte afaceri dubioase, şi

Colonelul Vasile Fernea, fostul şef al Inspectoratului
de Poliţie al Judeţului Satu Mare, a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare pentru trafic
de influenţă, în urma unei afaceri de corupţie cu cunoscutul afacerist Ciocan "Caltaboş" din Certeze. Zilele
acestea, senatorul Valer Marian a formulat plângere penală împotriva lui Fernea pentru fals intelectual şi calomnie referitor la adresa falsificată prezentată de Gazeta de
Nord-Vest şi de Nord-Vest TV privind cercetarea senatorului sătmărean de către Securitate pentru homosexualitate. Având în vedere că pentru aceste infracţiuni Codul
Penal prevede pedepse cu închisoarea de la şase luni la
cinci ani, Fernea a intrat în stare de recidivă şi urmează
să i se revoce pedeapsa cu suspendare, urmând să execute trei ani plus un spor în Penitenciar. De asemenea,
senatorul Marian a sesizat conducerea Senatului României cu privire la faptul că, în perioada care era şef de cabinet al senatorului PSD Sever Şter, Fernea a provocat
distrugeri, îndeosebi la direcţie, autoturismului Senatului
marca Dacia Logan, cu nr. de înmatriculare SM 10 SEN,
care a trecut apoi în folosinţa cabinetului senatorului Marian. Aşa că în curând, inamoratul şi încornoratul colonel
Văsălică va avea timp berechet să scrie scrisori de dragoste veşnică pentru Rodica (DVR).
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Brighi, vezi că ai reducere la SPA!

Preşedintelele CJ Adrian Ştef şi-a trimis iubita într-o "excursie de specializare"
la un hotel de patru stele din Poiana Braşov, pe banii Consiliului Judeţean

În pofida zâmbetului din poză, Brigitta
Nagy are o mină tristă
până şi în camera care
costă 125 de euro pe
noapte, probabil din
pricina distanţei care o
desparte de iubitul Ştef

Are reducere la bar şi SPA la jumătate de preţ

Apropiatele divei spun că Brighi încearcă de ceva vreme să slăbească. Nu am dat crezare
zvonului, însă pare adevărat, având în vedere faptul că titlul ofertei speciale a lunii Iulie este, la
Alpin, "Slăbire, înfrumuseţare şi detoxifiere".
Brighi are, aşadar, orice terapie SPA la jumătate de preţ, discount de 15% în "Restaurante
a la carte", în Club Vogue, la bar şi la terasele de vară ale complexului, dar şi week-end la tarife de
săptămână. Se poate ca Brighi să fi fost atrasă şi de oferta hotelierilor, care garantează, după 5-7 zile
de terapii SPA şi regim alimentar controlat, reducerea circumferinţei abdominale cu 3 – 5 centimetri
şi pierderea a până la trei kilograme în greutate.
Cel mai probabil, Brigitta ar putea fi atrasă de reducerea cu până la 90% a ridurilor cu care,
după cum se vede şi în fotografii, are ceva probleme. Diminuarea este garantată de şedinţele intensive
de intraceuticals, pentru neavizaţi, injecţii cu botox sau acid hialuronic. Dacă pulpiţele îngroşate de
vârstă mai pot fi îndesate în "skinny jeanşi", sau ascunse sub fuste, ridurile de expresie, mai pronunţate pe bronzul prins la munte, sunt mai greu de înlăturat, şi ar putea reprezenta o problemă.
Dar… nicio problemă. Complexul hotelier şi esteticienii garantează că, după prima injecţie, şănţuleţele de expresie care crestează încă discret zona ochilor frumoşi ai Brigittei vor fi reduse cu 50%,
acestea putând să dispară aproape în întregime (90%) în cazul continuării tratamentului.

Iyashi Dome, ultima fiţă de slălbit la dispoziţia divei

Iyashi Dome este prezent în premieră naţională în SPA-ul complexului
pe care îl locuieşte Diva. Este ultima găselniţă în materie deslăbit şi puruificat
pentru fiţoase, un aparat "la modă", care
foloseşte raze infraroşii organice (b-carbon) ce "respectă curba organismului".
Aparatul stă şi el la dispoziţia divei, în
eventualitatea în care n-are timp să-şi
ardă caloriile în sala de sport. "Specialiştii" spun că o şedinţă Iyashi Dôme (30
minute) produce o transpiraţie abundentă, echivalentă parcurgerii distanţei de 20 km, însă fără efectele secundare, precum producerea excesivă de endorfine, oxigen activ, riscuri cardiace, uzura permanentă a corpului. În timpul unei şedinţe, corpul va elimina până la 1200 ml de apă. Această
transpiraţie este atât de profundă încât va elimina şi metalele grele din organism, aspectul sănătos al
tratamentului. O şedinţa Iyashi Dôme asigură o pierdere de până la 600 kcal. Rezultatele studiilor
făcute arată eficienţa programului Iyashi Dôme în pierderea în greutate şi indică o creştere a satisfacţiei cu 100%. Aşadar, Brighi, directoare în Consiliul Judeţean condus de Ştef, nu va veni nesatisfăcută din Poiană, în pofida despărţirii temporare de preşedinte.

I

ubita preşedintelui Consiliului Judeţean Adrian Ştef s-a dedat
la trai pe vătrai şi şi-a mutat nurii departe de scandalul mediatic de la Satu Mare. Pesemne pentru a o proteja de blitzurile
Gazetei de Satu Mare - dar şi pentru a o ţine departe de războaiele
şi presiunile pe care le poartă şi exercită pentru a-şi ascunde ilegalităţile, pe la DNA Cluj şi Agenţia Naţională de Integritate - iubăreţul Adi i-a oferit Brigittei Nagy o excursie "de specializare",
plătită, potrivit unor surse apropiate de cei doi, din banii Consiliului Judeţean, în aerul răcoros de munte din Poiana Braşov. Curajoasă din fire, Brigitta a acceptat şi această nouă provocare pe
care i-a lansat-o preşedintele: să stea despărţiţi câteva zile.
După cum arată şi o
poză pe care a postat-o pe Facebook,
în care nu pare foarte
fericită de distanţă,
"Brighi a lui Ştef" nu
locuieşte (sau nu a
locuit, depinde când
citiţi acest articol) oriunde, ci "la patru
stele", în Alpin Resort
Hotel, unde are la
dispoziţie o piscină
fabuloasă, jacuzzi indoor şi outdoor, o
sală impresionantă
de fitness, parking cu
valet pentru BRY-ul
pe caRe i l-a dăruit
"le prezident", dar şi
internet, să poată
vorbi pe videochat cu
iubitul ei, de care o
despart Carpaţii şi
Transilvania.
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