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Relu Fenechiu - interlop la guvernare!
Cornel Nistorescu

Un avocat mărunt de Bacău, pripăşit prin Târgul Ieşilor,
acuzat de nenumărate isprăvi şi fărădelegi, de şmenuri şi
de învârteli, a spus, după ce a aflat de condamnarea sa în
prima instanţă la 5 ani de detenţie, un lucru demn de pus
sub lupă: „Parcă am fi în Burkina Faso!”
Dacă un membru al Guvernului României, vicepreşedinte al unui partid de guvernământ, face o asemenea afirmaţie, lucrurile spun mai multe decât în cazul unei afirmaţii
similare rostite într-o cârciumă de doi şoferi de tir. Nu de
alta, dar, în ţara noastră, de multe ori se petrec lucruri asemeni celor din Burkina Faso (chiar şi în materie de oameni
săraci, Burkina Faso fiind una dintre ţările sărace ale
lumii). Sau chiar mai rele! Uneori, regulile democratice
sunt interpretate la Bucureşti cam în stilul gândirii mahalalei de la Ouagadougou. Pe la noi ca pe la noi, pe la ei ca
pe la ei! Cum însă un demnitar român (e drept, şcolit la foc
mic, cu o studenţie prelungită prin Iaşi, bazată pe comerţuri
prin cămine şi mai puţin pe studii sârguincioase!) face o
asemenea comparaţie, înseamnă că la Bucureşti, prin guvernul unei ţări europene, a ajuns mai degrabă un interlop
cu un comportament demn de mahalalele Bacăului decât
educat în buna cuviinţă a unui demnitar european.
Oricum, Relu Fenechiu a deschis posibilitatea ca într-o

bună zi în care, în Burkina Faso, un apropiat al Guvernului
va vinde unei comunităţi un generator electric uzat la un
preţ umflat, să spună în faţa celorlalţi - Nu faceţi golăniile
pe care le fac miniştrii din România!
Ce a vrut să spună Fenechiu, cu a sa înţelepciune rănită
în aripă de condamnarea în prima instanţă, abia anunţată?
Că el este un ministru modern şi de succes (bietul Mihai
Voicu, lipsit de cuvinte, tocmai ne-a anunţat asta!?), dar
ţara nu-l merită! Se chinuie încă pe la genunchiul broaştei!
Incultura, şmecheria şi tupeul avocatului din Bacău şi
pripăşit prin Iaşi îi joacă însă nenumărate feste pe minut.
Trimiterea la fosta Voltă Superioară ne arată că lunecosul
comersant de blugi şi transformatoare electrice, om de bază
al PNL-ului (desigur, ideologic mai puţin, probabil mai
vârtos pe bază de mălai), nu avea de unde să ştie că Burkina
Faso se traduce prin ţara Oamenilor Onorabili. Ceea ce el,
de multă vreme, nu prea mai este! Nici onorabil şi nici de
succes (deşi se zice că a strâns un purcoi de bani)! Căci
desemnarea firmei lui Gruia şi Didilă din Toflea (jud. Galaţi), adică Grampet, drept câştigătoare a licitaţiei de cumpărare a CFR Marfă numai succes nu se poate numi decât
la Tecuci. Seamănă mai devreme cu o mânărie, genul afacerilor din căminele studenţeşti (din vremea studenţiei) sau
cu fier (de pe vremea Guvernului Văcăroiu).
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Vocea
Bucureştiului
Procesul Transferurilor din fotbal zdruncinase puţin opinia publică din Bucureşti. Se zvonea,
pentru că şi Capitala este mică, faptul că s-ar fi plătit patru milioane de
euro pentru amânarea şi rejudecarea mafioţilor din fotbalul românesc. Bucureştenii, cel puţin, îşi
pierduseră din nou încrederea în
justiţie. Mai ales şi după ce lui Victor Babiuc i s-a aprobat un regim
deschis de detenţie după numai o
lună de închisoare. Reacţiile lui

Govor, atenţie, vine puşcăria!
Relu Fenechiu, în zilele dinaintea
pronunţării, dădeau impresia că lucrurile se aranjaseră şi aici.
Nu a fost aşa. Sentinţa de condamnare la cinci ani de închisoare
a dovedit faptul că a venit timpul
ca hoţia să fie, în sfârşit, pedepsită.
Ce legătură are asta cu Satu
Mare? În primul rând că Ovidiu Silaghi, nominalizat de liberali pentru
funcţia de ministru la Transporturi,
nu a fost primit cu braţele deschise.
Preşedintele Băsescu a pus că se
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mai gândeşte. Crin nu şi-a dat
seama că nu mai merge să pună corupţi sau persoane asupra cărora
planează asemenea suspiciuni, în
funcţii.
Este clar că procurorii au prins
curaj. Undeva în pluton este şi Mircea Govor, cu toate infracţiunile
sale, ascunse prin sertare, pentru
bani buni. Asupra lor veghează Senatorul Valer Marian. În condiţiile
în care hoţii încep să meargă la
puşcărie, interpelările Senatorului

vor avea din ce în ce mai multă valoare.
Chiar şefii SRI se vor îndrepta
împotriva lui Govor ca să îi facă pe
plac lui Marian. Să vedeţi ce grozăvie o să iasă. Din păcate pentru
el Govor nu va fi mediatizat. Nu-l
cunoaşte nimeni! Se va reculege în
linişte, jucând table în orele permise. Asta doar dacă va beneficia,
sau va reuşi să îşi cumpere un
regim semideschis în închisoare.

Traian Igas
s-a autodenunţat

Sorin Roşca Stănescu

Printr-un comunicat cât se
poate de oficial, Traian Igaş recunoaşte faptul că, sub Guvernul Boc, Ministerul de Interne
a fost mandatat să reprezinte
statul român în negocierile din
Kazahstan. Era vorba de o
sumă de aproape jumătate de
miliard de dolari. Nebunia începe de aici. Din acest punct.
De ce a fost necesară mandatarea Ministerului de Interne? Şi
cum a procedat ministrul de Interne pentru a îndeplini însărcinarea dată de Guvern?
Răspunsul la cele două întrebări
de mai sus delimitează o faptă
normală şi uzuală a unei puteri
executive de o faptă infracţională.
În principiu, un cabinet guvernamental poate împuternici
orice ministru să poarte negocieri derivate dintr-un contract
care, aşa cum s-a întâmplat în
cazul privatizării Rompetrol, a
fost nu numai validat de Guvern, ci şi votat printr-o lege în
Parlament, promulgată de preşedinte. De la acea lege şi de la
acea promulgare, deriva ceea ce
s-a întâmplat în mandatul lui
Emil Boc. Practic, statul român,
pentru a facilita relansarea
Rompetrol – ceea ce, de altfel,
s-a şi întamplat – a amânat, cu
un numar de ani, plata datoriilor acestei societăţi către buget.
Urmând ca, la expirarea termenului, să aibă loc fie efectuarea
plăţii, fie conversia datoriei în
acţiuni. Între timp, proprietarii
au devenit oamenii de afaceri
din Kazahstan. Asa că, negocierile pentru închiderea parantezei deschise în trecut urma să le
poarte Guvernul Boc.
Cum arătam, ideea de a desemna un minister în acest scop
nu este nici ilegală şi nici neobişnuită. Desigur, logic ar fi
fost ca negocierile să fie purtate
de ministrul Finanţelor sau, la
limită, de ministrul Economiei.

Nu fac altceva decât să presupun faptul că, desemnarea, în
acest scop, a Ministerului de Interne a avut şi o altă conotaţie
decât stricta recuperare, într-o
formă sau alta, a unei creanţe.
Este cât se poate de posibil ca
la originea acestei decizii să fi
stat încercarea Guvernului Boc
de a identifica acte sau operaţiuni ilegale, legate de derularea
celei de-a doua vânzări a Rompetrol, la capătul căreia proprietar
majoritar
a
ajuns
KazMunaiGaz. Dacă aşa stau
lucrurile, avem şi o primă certitudine. Nu au fost identificate
încălcări ale legii.
Supoziţia de mai sus este întărită prin următoarea delegare,
extrem de ciudată. După cum se
ştie, domnul Traian Igaş are o
pregătire extrem de precară.
Poate că acesta este motivul
care l-a determinat să ia o decizie fatală şi, după opinia generală, ilegală. Şi anume,
redelgarea acestei însărcinări
către mai mulţi ofiţeri ai serviciului secret al Ministerului de
Interne. „Doi şi-un Sfert” are
menirea de a-i „proteja” pe lucrătorii ministerului. Adică de a
verifica dacă aceştia încalcă
legea, daca ei sunt corupţi, dacă
asupra lor se fac tentative de
şantaj sau de mituire. Este de la
sine înţeles, în aceste condiţii,
că „Doi şi-un Sfert” nu are ce
căuta în afara graniţelor. Şi, cu
atât mai puţin, nu se poate
ocupa, prin lege, de modul în
care se derulează un contract
comercial. Iar a purta negocieri
în numele statului român este
pe cât de exclus, pe atât de absurd.
Şi totuşi, asta s-a întâmplat.
Câţiva spioni, delegaţi de către
un ministru delegat, au purtat
tratative, la cel mai înalt nivel,
care vizau o sumă uriaşă, de
aproape jumătate de miliard de
dolari.
Acest scandal nu poate sfârşi
altfel, acum după denunţul lui
Igaş, decât printr-un dosar
penal trimis în instanţă. Cu mai
multe capete de acuzare. Împotriva mai multor persoane.
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Relu Fenechiu - interlop
la guvernare!

Cornel Nistorescu

continuare din pag. 01
Tot Relu Fenechiu, cu aerul său
de suficienţă, cu nasul în vânt şi cu
gura de om vicios trăncănind fără
cap, a mai spus că de acum încolo
se ocupă el de proces. Până acum
s-a dedicat ţării şi nu l-a luat în serios! Şi ne va arăta el acte care să
probeze nevinovăţia! Două fraze,
trei prostii! În primul rând, nu se
poate să afirmi că n-ai luat în serios
un proces în care l-ai angajat ca
avocat pe profesorul Gheorghiţă
Mateuţ, între cei mai scumpi oameni de bară din România (preferatul snobilor înghesuiţi de
instanţe!).
Adică Relu Fenechiu plăteşte
nişte zeci de mii de euro (dacă nu
sute) pentru a fi apărat de profesorul Gheorghiţă Mateuţ şi zice că
”n-a luat procesul în serios”? Că
dacă al nostru ministru buget îşi încălzea niţel tărtăcuţa, îşi muşca buzele şi îşi încorda mai tare nasul,
sigur găsea o soluţie care să-i îndrepte pe judecători spre altă sentinţă. Adică la banii aceştia (cât
practică, de regulă, profesorul), notorietatea acestuia, gravitatea situaţiei pentru un demnitar, consecinţele păguboase în planul imaginii pentru viaţa politică din România n-au însemnat totuşi mare
lucru! Să vedeţi când s-o screme
Fenechiu ce dreptate o să iasă!
Toate acestea sunt doar nişte mărunţişuri pe care înţeleptul liberal
împopoţonat politic la Iaşi le va lua
în serios abia la recurs. Ce zici tu,
Relu? Poate la Bolta Rece, când îi
găsi loc liber! (că de azi încolo,
cine ştie dacă îţi mai rezervă! Riscă
şi ei nişte pagube de imagine!).
Omul acesta este fie un mediocru de băune, fie un impostor de
doi lei care s-a prostit instantaneu
când a aflat că e condamnat. Tipul
omului care credea că le descurcă
pe toate, Fenechiu s-a trezit lovit de
trenul justiţiei. Şi s-a trezit îngăimând propoziţii, ca un sărac cu
duhul care a dat în bâlbâială!
Abia acum se vede ce încropeală
de gândire, experienţă şi civism a
ajuns în conducerea liberalilor şi în
Guvernul Victor Ponta.
De fapt, condamnarea lui Fenechiu l-a făcut şi pe Victor Ponta să
dea în bâlbâială. Prima lui reacţie a
fost una asemănătoare.

- „Eu…eu…eu de mult am...!”
Aţi zis pe dracu', domnule primministru! Aţi încropit o echipă de
guvernare din care mulţi aveau antecedente sau probleme de gândire
şi de profesionalism. Se vede mai
rău, dar şi mai clar pe zi ce trece!
Oricât i-aţi număra pe Mang, pe
Fenechiu, pe nu mai ştiu care, pierduţi pe drum, trebuie să vă adăugaţi
pe lista împuşcaţilor în aripă. Cu
plagiatul tezei de doctorat (pe care
o socotiţi doar o cicatrice, nu o problemă reală!?) nu aveţi alternativă.
Condamnarea în primă instanţă
a ministrului Relu Fenechiu reprezintă o enormă bilă neagră pentru
USL, pentru Victor Ponta şi pentru
Crin Antonescu. Liberalii se descalifică pentru că au vrut să facă
dintr-un şmecher de provincie un
cal de cursă lungă în politica românească. Sau un colector de geniu al
fondurilor de la Ministerul Transporturilor! De altfel, soluţia Fenechiu la Transporturi nu este cu
nimic mai bună decât cea cu Chiţoiu la Finanţe, cu Varujan la Economie sau cu Dan Ruşanu la
Autoritatea pentru Supraveghere
Fiscală. Improvizaţii, oamenii fără
anvergură şi posesorii de soluţii
bune de Piaţa Matache nu scot România din criză, oricât s-ar opinti.
Victor Ponta şi guvernul său suferă acum o depunctare. Premierul
care se consideră minune s-a încăpăţânat să doarmă prin televiziuni
şi să vorbească în numele tuturor,
fără a-şi pregăti o echipă. Când a
încercat să şi-o formeze, a improvizat până la ridicol, poticnindu-se
inadmisibil. În plus, a mers pe varianta că el este cel chemat să producă o schimbare de generaţie în
guvernare, o infuzie de tineri, fără
să-şi dea seama că nu are nici oamenii, nici capacitatea necesară.
Cu înaintaşii marilor jongleuri ai
tranziţiei nu se poate ajunge nicăieri. Din păcate, doar cu energia şi
ambiţia premierului nu putem
schimba lucrurile. Victor Ponta l-a
scos pe Popoviciu şi a adus alţi popovici şi pe Elena Udrea a schimbat-o cu alte Nutzi!
Condamnarea în primă instanţă
a unui şmecher din politica românească pune tuturor partidelor o
uriaşă problemă de credibilitate şi
de onorabilitate.
A considera că nu înseamnă
mare lucru şi că nu o să se întâmple
nimic din moment ce nu se se conturează o alternativă este, după părerea mea, o altă mare prostie!

!

Ai o informaţie, un pont,
ai fotografiat sau ai filmat ceva
ce crezi că poate deveni ştire?
Sună la 0766377178
sau trimite-ne imaginile
sau fotografiile pe
socialmedia@gazetadesatumare.ro

şi noi le vom publica pentru
tine.
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Fraudarea referendumului pentru demiterea preşedintelui Băsescu

S

 (Auto)denunţul senatorului Valer Marian pune pe un făgaş nou ancheta DNA care îl
vizează pe preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea

„Subsemnatul Marian Valer, cu
domiciliul în Satu Mare, str. Mircea
cel Bătrân, bl.C96, ap.19, CNP ...,
senator ales în circumscripţia electorală nr.32, Satu Mare, Colegiul
nr.1, telefon 0734339104, în temeiul dispoziţiilor art.223 din Codul
de Procedură Penală, depun prezentul

(AUTO)DENUNŢ
PENAL

referitor la implicarea numitului
Dragnea Liviu Vasile, preşedintele
executiv al PSD şi vicepremier al
Guvernului României, în organizarea şi desfaşurarea referendumului
pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu din 29 iulie 2012, sub
aspectul infracţiunilor de instigare
la fals intelectual şi uz de fals, prev.
şi ped. de art. 25 rap. la art. 290 şi
la art. 291 din Codul Penal, cu
aplic. art. 33 lit. a din Codul Penal,
pentru următoarele motive:

Întâlnire secretoasă
la Oradea

Foto: jurnaluldenordvest.ro

În data de 22 iulie 2012, zi de
duminică, între orele 9-10, am fost
sunat pe telefonul mobil de către
numitul Dragnea Liviu Vasile, pe
atunci secretar general al PSD, care
mi-a transmis să mă prezint, în calitate de preşedinte al Organizaţiei
judeţene Satu Mare a PSD, în ziua
respectivă, orele 14, la o întâlnire
la hotelul Dacia Continental din

Oradea, împreună cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu
Mare, Govor Mircea Vasile, şi cu
primarul municipiului Satu Mare,
Coica Dorel Costel. Mi s-a precizat
doar că întalnirea priveşte organizarea referendumului din 29 iulie şi
că la aceasta vor participa liderii
PSD din zona de Vest a României.
Întrucât primarul Coica Dorel Costel nu se afla în localitate, am plecat
la Oradea împreună cu vicepreşedintele Govor Mircea Vasile.

ferendum de 50% plus 1, va trebui
să convingem, inclusiv prin promisiuni băneşti, cât mai mulţi preşedinţi de secţii de votare ca să
raporteze la orele stabilite de Biroul
Electoral Central, respectiv din
două în două ore, o prezenţă cu 25
de alegători în plus faţă de cea
reală. Secretarul general Dragnea

votare să raporteze o prezenţă cu
50 de alegători mai mare decât cea
reală, la orele stabilite. Conştientizând, pe de o parte, că dacă se urmează asemenea directive se intră
sub incidenţa legii penale, iar pe de
altă parte, că organizarea este haotică şi contradictorie, având în vedere cifrele diferite de raportare
anunţate de PSD şi PNL, am decis
să nu mă implic într-o astfel de
operaţiune frauduloasă, consultîndu-mă în acest sens şi cu alţi reprezentanţi judeţeni ai PSD, care
mi-au împărtăşit punctul de vedere.

Sponsorizare la negru
de două miliarde

Numitul Govor Mircea Vasile,
care se afla în relaţii mai apropiate
cu secretarul general Dragnea, a
fost însă de acord cu directiva acestuia şi, împreună cu preşedintele
Consiliului Judeţean Satu Mare,
Ştef Mihai Adrian, şi cu cumnatul
acestuia Silaghi Ovidiu, preşedintele Organizaţiei Judeţene a PNL şi
ministrul Transporturilor în pe-

Trafic de influenţă
pentru apă şi canalizare

Fraudare pusă la cale
lângă toaletă

Secretarul general Dragnea
Liviu a sosit la Oradea cu un elicopter, iar întâlnirea a avut loc întro sală de protocol a restaurantului
hotelului Dacia Continental. La
această întâlnire, alături de subsemnatul şi numitul Govor Mircea Vasile, au fost prezenţi preşedinţii
organizaţiilor judeţene PSD Bihor
(Mang Ioan), Arad (Căprar Dorel)
şi Timiş (Bojin Titu), care erau însoţiţi de 1-2 reprezentanţi ai organizaţiilor respective. Participanţii
am servit masa în sala de protocol,
unde s-au purtat discuţii de ordin
general, iar la un moment dat secretarul general Dragnea ne-a spus să
lăsăm telefoanele în sala respectivă
şi am ieşit pe un hol, lângă o toaletă, unde susnumitul ne-a spus că,
pentru a realiza în duminica urmatoare cvorumul de participare la re-

54 milioane de euro alocată pentru
reabilitarea Aeroportului Baia
Mare, pentru reabilitarea Aeroportului Satu Mare, urmând ca lucrările aferente să fie atribuite unor
firme clientelare.

Foto: evz.ro

ne-a precizat că această decizie a
fost luată la cel mai înalt nivel politic în USL întrucât Uniunea Europeană ar agrea demiterea
preşedintelui Traian Băsescu, dar
trebuie îndeplinite condiţiile formale, în primul rând cvorumul de
participare la referendum. Am înteles că secretarul general Dragnea
a mai avut în ziua respectivă astfel
de întâlniri la Cluj-Napoca şi la
Sibiu.

Liberalii dublează potul

În ziua următoare am aflat de la
preşedintele Consiliului Judeţean
Satu Mare, Ştef Mihai Adrian, vicepreşedinte judeţean al PNL, că şi
liderii judeţeni ai PNL din zonă au
avut o întâlnire la Cluj-Napoca, la
care a participat secretarul general
al PNL, Stroe Radu, care le-a solicitat ca, pentu realizarea cvorumului de participare la referendum, să
aranjeze cu presedinţii secţiilor de

rioada respectivă, au căutat să
transpună în practică directiva
USL. Ulterior, numitul Govor Mircea Vasile a afirmat că au pus la bătaie pentru referendum suma de
200.000 lei (două miliarde de lei
vechi), care a fost primită la negru
de la SC Tehnic Asist SRL Botoşani (firmă favorizată şi abonată la
contracte de asfaltare cu Consiliul
Judeţean), căreia i s-ar fi promis în
schimb atribuirea de lucrări de
către Ministerul Transporturilor
condus de Silaghi.

Deturnare de pe
Aeroportul Baia Mare
pe Aeroportul Satu Mare

Mentionez că în perioada respectivă secretarul general Liviu Dragnea a discutat cu numiţii Silaghi
Ovidiu, Ştef Mihai Adrian şi Govor
Mircea Vasile să fie transferată,
prin hotărâre de Guvern, suma de

În acelaşi registru, arăt că în a
doua parte a anului trecut, secretarul general Dragnea a exercitat, în
mod direct sau prin intermediul numitului Govor Mircea Vasile,
presiuni asupra primarului municipiului Satu Mare, Coica Dorel Costel, pentru a atribui firmei 3T
Construct Piatra Neamţ, cu punct
de lucru în Alexandria, controlată
de un om de casă a lui Dragnea (pe
atunci şi preşedinte al Consiliului
Judeţean Teleorman) o lucrare în
valoare de 7 milioane euro din cadrul Programului ISPA pentru apă
şi canalizare în municipiul Satu
Mare, în valoare totală de 108 milioane de euro. Primarul Coica nu
s-a conformat, licitaţia fiind câstigată de o altă firmă, dar SC 3T
Construct a formulat contestaţie,
care a fost admisă de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC). Numitul Govor
Mircea Vasile a afirmat că soluţionarea favorabilă a contestaţiei ar fi
fost aranjată de către Dragnea la
CNSC. Primăria municipiului Satu
Mare a atacat însă la Curtea de
Apel Oradea decizia CNSC. Pentru
acest “afront”, secretarul general
Dragnea l-a ameninţat pe primarul
Coica cu ocazia unei vizite efectuate la Satu Mare în timpul campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare din decembrie 2012
şi a refuzat să-l primească în audienţă, în calitate de vicepremier şi
ministru al Dezvoltării Regionale,
la începutul lunii februarie 2013,
respectiv a doua zi după aniversarea a doi ani de la înfiinţarea USL.

Răsplată pentru Govor

Foto: portalsm.ro

enatorul Valer Marian a formulat un autodenunţ penal
către Direcţia Naţională Anticorupţie referitor la implicarea
infracţională a vicepremierului Liviu Dragnea (actualmente
preşedinte executiv al PSD, anul trecut secretar general al acestui
partid) în organizarea şi desfăşurarea referendumului pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu din 29 iunie 2012. Autodenunţul se bazează în parte pe informaţii furnizate în gura mare
de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Mircea
Govor, precum şi de preşedintele CJ Adrian Ştef. Redăm conţinutul integral al autodenunţului.

Volubil şi lăudăros din fire, vicepreşedintele Govor Mircea Vasile a
afirmat că s-a întâlnit de mai multe
ori cu omul de casă al lui Dragnea
la Satu Mare, atât pentru a rezolva
câştigarea licitaţiei pentru lucrarea
de apă şi canalizare de către SC 3T
Construct, cât şi pentru a pune la
cale alte afaceri, respectiv efectuarea unor lucrări de asfaltare în ţară
de către SC Tehnic Asist SRL Botoşani, împreună cu SC Teldrum
SRL Alexandria (constituită în
urma privatizării societăţii de construcţii-drumuri a Consiliului Judeţean Teleorman), despre care se ştie
că este controlată şi favorizată de
Dragnea Liviu. Pentru obedienţa
manifestată, Dragnea l-a promovat
pe numitul Govor Mircea Vasile în
funcţia de preşedinte al Organizaţiei judeţene Satu Mare a PSD.

Motivarea morală
a autodenunţului

PS: La întrunirea USL de la Murighiol (judeţul Tulcea) din septembrie 2012, preşedintele PSD, Victor
Ponta, ne-a solicitat preşedinţilor
de organizaţii judeţene PSD să ne
solidarizăm cu secretarul general
Liviu Dragnea şi să completăm fiecare un (auto)denunţ către DNA, fiindu-ne înmanat un formular tipizat
în acest sens. Subsemnatul nu am
completat formularul întrucât nu
am putut să mă asociez cu fărădelegea. Dupa un an de guvernare
USL, am constatat că Liviu Dragnea se încadrează în arhetipul de
politician demagog, rapace, corupt,
nefast şi demonic, pe care l-a întruchipat cu succes preşedintele Traian Băsescu, cu care are, de altfel,
aceleaşi rădăcini politice în PD.
Pentru aceste motive, consider că
am datoria morală să formulez prezentul (auto)denunţ. Trăiesc speranţa că se vor solidariza cu acest
(auto)denunţ şi alţi lideri naţionali
şi judeţeni ai PSD".

Au dat cultura pe minge
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ACTUALITATE LOCALĂ

Culisele unei afaceri liberale

C

23 iulie2013

 Viceprimăriţa Papici l-a jucat pe degete pe consilierul local UDMR Gergö Butka şi a lăsat Sătmarul fără
Samfest Jazz şi Samfest Rock

entrul Cultural G.M Zamfirescu a
anunţat în data de 28 iunie, prin
intermediul unui comunicat de
presă, că cea de-a VIII-a ediţie a festivalurilor Samfest Jazz şi Samfest Rock a fost
anulată. Anunţul privind suspendarea festivalurilor a survenit faptului că, în şedinţa
Consiliului Local Satu Mare din aceeaşi zi,
consilierii locali nu au aprobat bugetul evenimentelor, în valoare de 140.000 lei,
aproape jumătate faţă de anul trecut. Măsura a iscat însă o adevărată revoltă printre rockeri şi iubitori ai muzicii, aceştia
luându-l la întrebări pe consilierul Gergo
Butka, cel care s-a împotrivit vehement
alocării sumei în şedinţele comisiei de
buget a CL şi pe care îl consideră vinovat
pentru anularea evenimentelor muzicale.
Reacţiile viceprimarului Marcela Papici,
responsabilă de evenimentele culturale, nu
au întârziat să apară. Au urmat promisiuni de bani la următoarea rectificare bugetară. În culisele tăierii banilor stă însă o
afacere liberală, Olimpia Satu Mare.
Victor Emanuel Todica
Cristian Lup

Municipalitatea nu s-a
ţinut de cuvânt

Prin decizia consilierilor locali sătmăreni a îngheţat o
tradiţie deja consacrată a Sătmarului, respectiv cele două
festivaluri foarte bine cunoscute
atât în ţară cât şi în străinătate,
care ar fi ajuns anul acesta la a
VIII-a ediţie. Decizia de a nu
vota alocarea unei sume în valoare de 140.000 de lei Centrului
Multicultural
G.M.
Zamfirescu, sumă necesară organizării festivalurilor Samfest
Rock şi Samfest Jazz vine în
urma obiecţiilor nefondate şi incoerente ale proaspătului consilier local Gergo Butka, care s-a
opus finanţării acestora în comisia de buget încă din primul
moment, argumentând cu o aşazisă lipsă de organizare la nivelul centrului, şi a lipsei unui
"Media Plan". Acesta a motivat
că de vină ar fi de fapt conducerea instituţiei organizatoare,
care nu ar fi pus la punct unele
detalii ce ţin de organizare, uitând probabil că instituţia cultu-

rală sătmăreană organizează
aceste evenimente încă din anul
2005. Cu succes.
Potrivit directorului Centrului Cultural "G.M Zamfirescu",
Gheorghe Molnar, autorităţile
locale au promis iniţial un suport material în valoare de
140.000 de lei, însă în data de
28 iunie, la şedinţa Consiliului
Local Satu Mare, proiectul nu
s-a aflat nici măcar pe ordinea
de zi. „În 2012 suma alocată
pentru organizarea acestor evenimente a fost de 300.000 de
lei, o sumă mică pentru evenimente de asemenea amploare
cu invitaţi dinafară. Totuşi am
reuşit, cu bani puţini, să organizăm spectacole care au avut un
mare succes. Ne pare rău că
anul acesta nu vom primi nici
măcar un leu pentru organizare.
Am primit nişte promisiuni din
partea conducerii Primăriei“, a
declarat, după şedinţa CL, Gheorghe Molnar, directorul
Centrului Cultural „G.M. Zamfirescu”. Redăm în continuare
comunicatul remis de Centrul

Rockerii, lasati făvră festivalul de suflet în 2013

cultural G.M. Zamfirescu:

„Festivalurile Samfest Jazz
şi Samfest Rock au avut loc în
fiecare vară începând cu
anul 2005, Centrul Cultural
„G.M.Zamfirescu” fiind principalul organizator al acestor
evenimente. Vă informăm că în
urma şedinţei Consiliului Local
Satu Mare de azi, 27 iunie
2013, Festivalurile Samfest
Jazz şi Samfest Rock au fost
anulate în urma deciziei consilierilor locali de a nu acorda finanţarea solicitată. Pe această
cale vă mulţumim tuturor pentru interesul cu care aţi urmărit
Samfest Jazz şi Samfest Rock în
aceşti opt ani, pentru ajutorul
dvs., pentru prezenţa, susţinerea şi încrederea pe care ne-aţi
acordat-o”.

Revoltă în mediul
online

Mii de persoane, atât sătmăreni cât şi din străinătate, şi-au
arătat cu vehemenţă indignarea
faţă de anularea bruscă a celor

două festivaluri de mare anvergură, pe site-urile de socializare
şi în comentariile postate în articolele online-urilor de ştiri
care au publicat decizia Consiliului Local. La scurt timp după
şedinţa CL, pe site-ul de socializare Facebook a fost format
chiar un grup deschis de suport
denumit "Vrem Samfest", la
care poate adera orice utilizator
al site-ului, dar şi o pagină intitulată "Demisia Butka". În cadrul discuţiilor din grupul de
susţinere al Samfest, zeci de internauţi îşi manifestă dorinţa ca
acest eveniment să fie organizat
şi îşi pun semne de întrebare cu
privire la culisele întregii poveşti. De asemenea, pe pagina
oficială a celor două evenimente, rockerii şii jazzmanii au
postat diferite comentarii critice, atât la adresa municipalităţii cât şi la adresa Centrului
G.M. Zamfirescu. "Românii şi
Maghiarii!! Să punem deoparte
ideologiile şi orice care se pune
între noi. Am ajuns la punctul
când trebuie să ne unim dacă
vrem ceva!! Dragul nostru primar şi "prietenii" săi au hotărât

ca în anul ăsta nu o să fie ţinut
două festivaluri cu renume
mare, SamFest Rock şi Jazz,
deoarece nu se poate da "un
picuţ" de bani din buget pentru
asemenea evenimente. Trebuie
să lăsăm asta?! Eu spun că NU!
Să spunem toţi NU!! Şi să ridi-

căm un pic vocea şi noi" - cam
aşa arată unul dintre comentariile postate pe pagina de Facebook "Vrem Samfest Rock şi
Samfest Jazz". Totodată, s-au
format adevărate grupuri de
susţinere care doresc cu înverşunare organizarea evenimente-

Gheorghe Molnar, directorul Centrului Cultural
„G.M. Zamfirescu”

23 iulie2013
lor. "Daţi "LIKE" şi "SHARE"
ca să înceapă ceva "război" împotriva acestei hotărâri şi împotriva acelora care au luat
hotărârea asta!!" - se îndeamnă
într-un alt comentariu postat pe
Facebook.

Consilierul Butka, luat
la întrebări de rockeri

Consilierul local Gergö
Butka, vocea împotrivă din CL,
susţine că vina aparţine exclusiv directorului Centrului G.M.
Zamfirescu, Gheorghe Molnar,
care, la şedinţa comisiei de
buget, nu a adus nicio documentaţie despre planurile centrului şi că acesta nu a căutat şi
alţi sponsori. De asemenea,
Butka susţine că nu există nicio
fundamentare, niciun media

ACTUALITATE LOCALĂ
la situaţia celor două festivaluri:

Nume grele la ediţiile
trecute ale Samfest
Rock şi Jazz

Pe parcursul celor 7 ediţii, pe
scenele Samfest Rock şi Jazz au
urcat nume mari ca Lake of
Tears, Pain, Crematory, Bonfire, Korpiklaani şi multe altele.
În 2011, când 22 trupe au cântat
timp de trei zile de după-masa
până a doua zi dimineaţa, pagina Metalhead.ro – cea mai accesată pagină de rock din
România a numit Satu Mare capitala muzicii rock din Transilvania. În 2012, au participat la
festival 14 trupe rock din România, Serbia-Ungaria, Suedia

Korpiklaani, mega concert la Samfest Rock 2011

Consilierul
Butka,
în lupta
cuplului
Băbuţ – Papici
pentru banii
alocaţi culturii

Gergo Butka, punctul meu de vedere:

1. La şedinţa comisiei de buget nu a ajuns nici o documentaţie despre planurile GM
Zamfirescu, doar le-am găsit în fişierul excel. Nici o fundamentare, nici un media plan,
doar sumele seci. Nu există sponsor în lume care se dea bani în acest fel.
2. Toate celelalte proiecte argumentate: reparaţii, prefinanţarea proiectelor europene
au fost votate în unanimitate.
3. Fiecare comisie are 5-7 membri, un consilier are doar un singur vot. Şi ceilalţi
membri ai comisiei au fost de acord, se poate conspecta procesul verbal. Şi ei au cont pe
Facebook, le puteţi adresa întrebări despre decizia luată.
4. Eu am adus 2 alternative: dacă directorul revine cu un proiect fundamentat, în care
să detalieze planul media, cum va atrage turişti de eveniment, cum va promova concret
oraşul (de ex in reţeaua Magic FM, pe forumuri de jazz, în cluburi de jazz etc) atunci voi
sprijini! Dar am un singur vot. Sau, dacă el aduce sponsori din sfera comercială, să zicem
30.000 Ron atunci şi noi alocăm aceeaşi sumă.
5. Ce s-a întâmplat dupa şedinţă? (Unde alţi 15 consilieri au fost de acord) La nici 24
de ore dupa decizie, directorul anulează totul! Deci nu mai merge la alţi Sponsori, nu mai
trimite nici un mail sau fax la nici o alta instituţie culturală (de ex British Council sa ne
aducă o formaţie de jazz din London) ci pune punct şi strigă mortul! Ce părere aveţi despre această atitudine? Sunt banii voştri, îndemnati pe directorul să le folosească cu maximă eficienţă! Deci, repet: dacă va mai fi rectificare, îl aşteptăm pe domnul Director cu
o documentaţie aprofundată.

şi Germania. Dintre acestea
amintim Legion, Deity, Crimson, Guerillas, Netherbird din
Suedia, Trooper şi Bonfire din
Germania, Ultimu’ Nivel, Malpraxis, Krepuskul, Masterpiece,
Grimegod, Nevergreen (SerbiaUngaria) şi Pain (Suedia). Prezentatorul festivalului Samfest
Jazz de anul trecut a fost nimeni
altul decât celebrul realizator al
emisiunii “Unora le place jazzul”, Florian Lungu. A fost prezent şi cunoscutul realizator

foto: Facebook

plan, doar "sumele seci". Conform consilierului local, "...nu
există sponsor în lume care se
dea bani în acest fel". În urma
acestor declaraţii, consilierul
local a fost luat la întrebări de
către iubitori ai celor două evenimente muzicale. Redăm alăturat, poziţia consilierului
Butka, exprimată printr-o postare pe site-ul Facebook, ca răspuns la o întrebare mai acidă,
adresată de utilizatorul de facebook Zoltan Magos cu privire

TV, Cătălin Ştefănescu, prezentatorul emisiunii “Garantat
100%” de la TVR. De asemenea, festivalul de anul precedent a adus la Satu Mare nume
grele ale jazz-ului mondial. Pianistul polonez Leszek Mozdzer,
despre care publicaţia germană
Frankfurter Allgemeine Zeitung a afirmat că este “unul dintre cei mai mari virtuozi ai
pianului, pe care-l putem denumi realmente o stea a Estului” i-a încântat pe spectatori.
Având în vedere calitatea artiştilor care au evoluat pe scena
festivalului şi interesul sătmărenilor prezenţi în număr mare
la concerte, se poate spune că a
şaptea ediţie a Samfest Jazz a
fost un succes pe linie.
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Revolta
generată
de
anularea
festivalurilor
s-a extins
pe
Facebook

Butka, jucat pe degete de
Papici pentru Olimpia

Marcela Papici, viceprimarul municipiului Satu Mare

Şedinţele din comisiile Consiliului Local, care au precedat şedinţa CL sunt, de fapt, locul în care s-a pus la cale "executarea"
celor două festivaluri de muzică organizate de centrul cultural. În culise, departe de ochii presei. Consilierul local UDMR Gergo
Butka, un "papagal lipsit de experienţă politică", aşa cum l-a caracterizat, într-o discuţie privată, un deputat sătmărean, a fost "jucat
pe degete" de viceprimăriţa Marcela Papici, care trebuia să acopere găurile bugetare cu care se confruntă echipa de fotbal FC Olimpia
Satu Mare. Surse din primărie susţin că la îndemnul "city-managerului" Dan Băbuţ, preşedintele clubului FC Olimpia Satu Mare,
Marcela Papici ar fi coordonat retezarea banilor pentru festival, folosindu-I drept vârf de lance pe consilierul UDMR. Criticile sale
cu privire la modul de organizare a celor două manifestări (de către oamenii care ni l-au adus la Satu Mare, printre alţii, şi pe Adam
Baldych sau Al di Meola) au dat roade, s-au răspândit şi au avut drept rezultat dispariţia celor două evenimente din calendarul verii
anului 2013. Banii care nu au mai fost alocaţi pentru festivaluri au fost redirecţionaţi acolo unde a dorit cuplul liberal Marcela Papici
& Dan Băbuţ: la Olimpia Satu Mare.
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DEZVĂLUIRI

Ovidiu Silaghi, între Transporturi
şi DNA

Propunere indecentă

A

23 iulie2013

 Preşedintele Băsescu amână decizia numirii liberalului sătmărean la minister cu 45 de zile 
Procurorii anticorupţie şi inspectorii de integritate îi pregătesc lui Silaghi finalul carierei politice

Fals în declaraţia de
avere

Este vorba despre un teren de
trei hectare achiziţionat în Iaşi,
în 2006, de firma Euroworks
SRL, contra sumei de 14 milioane de RON, de la două persoane fizice. Firma Euroworks,
deţinută de ex-ministru, nu
apare în declaraţia sa de avere.
Asociaţi la firmă sunt societatea
Severalis, deţinută tot de ministru (care figurează în declaraţiile sale de avere) dar şi soţia
lui Silaghi, Ariana. Asocierea
Severalis (acţionar majoritar) Ariana Silaghi de la Euroworks
nu este prezentă însă în niciuna
dintre declaraţiile de avere
completate de Silaghi în ultimii

şapte ani.
Abordat de ziaristul Robert
Turcescu, Ovidiu Silaghi a răspuns cu seninătate acuzaţiilor,
după care a închis telefonul. Silaghi a precizat că nu a trecut
compania ”Euroworks”, la care
este acţionar soţia sa, în declaraţii, pentru că el nu deţine
această companie. "Nu este
firma mea. În declaraţia de
avere, trebuie să trec compania
la care eu sunt acţionar”, a susţinut Silaghi.

Minciunile fostului
viitor ministru

Întrebat de ce nu figurează
nici soţia sa în declaraţia de
avere ca asociată, Silaghi, care

Dragnea, aproape
de trimiterea în judecată

Senatorul Valer Marian a fost invitat două zile la rând, respectiv marţi şi miercuri, la sediul central al DNA, pentru a
furniza procurorilor detalii, indicii şi probe privind denunţul
său împotiva vicepremierului Liviu Dragnea, preşedintele
executiv al PSD. Acest fapt dovedeşte atât seriozitatea demersului său cât şi seriozitatea procurorilor anchetatori, care
doresc să clarifice şi să finalizeze cât mai repede dosarul privind fraudarea referendumului pentru demiterea preşedintelui
României din 29 iulie 2012.
Senatorul Marian a aflat din surse foarte credibile
că vicepremierului Dragnea i-a fost prezentat deja materialul
de urmărire penală din dosar, acesta fiind ultimul act procedural al unei anchete penale înaintea deciziei de emitere a rechizitoriului prin care se dispune inculparea şi trimiterea în
judecată.
La solicitarea expresă a procurorilor DNA, senatorul Marian şi-a asumat angajamentul de a se prezenta ca martor al acuzării în faţa justiţiei în dosarul fraudării
referendumului.
Aşadar, zilele lui Dragnea în guvern sunt numărate,
ţinând cont şi de faptul că baronul de Teleorman este menţionat şi în proiectul de raport elaborat recent de Comisia Europeană cu privire la starea Justiţiei din România.
(M.B.)

a uitat pesemne de existenţa rubricii destinate membrilor familiei din formularul tipizat al
declaraţiilor de avere şi de interese, a dat un răspuns cât se
poate de nesincer. "În declaraţia
de avere trebuie să trec firmele
la care sunt eu acţionar". Finalul intervenţiei sale telefonice
de la B1TV a fost în acelaşi ton:
”Nu mai ţin minte când am
completat
declaraţia
de
avere...” a spus Silaghi.
Ex-ministrul a minţit, prin
omisiune nu numai în declaraţia
de avere, dar şi la televizor. Potrivit dosarului de retrocedare
aflat pe rolul unei instanţe ieşene, terenul a fost vândut către
Iulius Group. Silaghi a negat

însă veridicitatea acestei informaţii, susţinînd că n-a reuşit săl vândă din cauza crizei
imobiliare. Reporterul i-a prezentat actele care dovedesc că
terenul a fost trecut în proprietatea SC Iulius Grup SRL.
"Dumneavoastră aveţi pretenţia
să-mi amintesc... Chiar nu ştiu
ce caută Iulius Grup în această
afacere pentru că eu am cumpărat o porţiune de teren unde Iulius Grup n-are nicio treabă.
Probabil este o divizare a CFului..." a motivat Silaghi, care,
executat în direct de Robert
Turcescu, nu a vrut să mai continue conversaţia. În realitate,
nu este vorba de o divizare de
CF, e o tranzacţie, iar în numele
firmei Euroworks a fost mandatat să încheie tranzacţia nimeni
altul decât Adrian Ştef, fostul
cumnat al lui Silaghi, preşedintele Consiliului Judeţean Satu
Mare.

Jonglerii cu bani
pentru spălarea
declaraţiei de avere

Specialist în falimentat
firme, ex-ministrul sătmărean
Ovidiu Silaghi şi-a spălat banii
din declaraţia de avere prin împrumuturi. Acesta şi împrumutat fostul consilier personal, dar
şi o serie de societăţi comerciale, cu sume a căror provenienţă nu sunt justificate în
declaraţia sa de avere, altfel
decât prin tranzacţia cu Iulius
Group. Deputatul Ovidiu Silaghi (PNL), fost ministru al
IMM-urilor în Guvernul Tăriceanu şi al Transporturilor în

Ovidiu Silaghi, pregătit să le zâmbească
şi procurorilor anticorupţie

Guvernul Ponta, a menţionat
faptul că a împrumutat 80.000
de euro fostului său consilier
Prinzinger Attila Andreas şi
145.030 lei firmei Severalis, iar
soţia sa 1,2 milioane lei şi
392.478 euro firmei Persona
SRL (în perioada 2000-2012),
precum şi 144.836 lei şi 52.346
euro firmei Italia Trend”. La
aceste firme este acţionar Silaghi sau soţia sa. În primii
şapte ani de activitate (20052011), Severalis a avut fie cifre
de afaceri zero, fie nu a depus
bilanţ. Suma uriaşă împrumutată către Persona SRL nu apare
decât în declaraţiile de avere ale
lui Silaghi din 2012, şi în nici
una dintre cele depuse în intervalul 2004-2008, deşi deputatul
susţine că ar fi fost acordate începând cu anul 2000. Italia
Trend a înregistrat pierderi de
peste 400.000 de lei în primii
patru ani de activitate (20082011), în timp ce, în aceeaşi perioadă, Persona SRL a avut
pierderi de circa 1,5 milioane
lei. Din declaraţiile de avere
disponibile pentru perioada
2004-2012 reiese că veniturile
familiei Silaghi au provenit

doar din calitatea sa de deputat
sau ministru, fără dividende,
conturi sau credite care să justifice sumele de mai sus. În toţi
anii de activitate, cele trei firme
au avut profit doar de patru ori,
cel mai mare fiind de 110.000
de lei. În noiembrie 2012, ANI
a stabilit că Silaghi a cheltuit
mai mult decât a încasat, cercetarea fiind valabilă însă doar
pentru perioada mai-octombrie
a aceluiaşi an (în mai 2012 devenise ministru, iar între 2009
şi aprilie 2012, nefiind
ales/numit într-o funcţie publică, nu a depus declaraţii de
avere). Doar pentru acele cinci
luni, ANI a stabilit că Silaghi
nu a putut justifica aproape
50.000 de euro, instituţia sesizând Comisia de Cercetare a
Averilor de pe lângă Curtea de
Apel Oradea şi Oficiul Naţional
pentru Combaterea Spălării Banilor. Pe 18 martie 2013, Secţia
de contencios a Curţii de Apel
Bucureşti i-a respins acţiunea
prin care a cerut anularea raportului ANI, dar Comisia de cercetare a averii de pe lângă
aceeaşi instanţă a clasat sesizarea.

Procurorii protectori ai lui Govor, Senatorul Marian vrea să plece
cercetaţi de DNA
din Parlament în Parchet

Procurorul şef al Serviciului Teritorial
Oradea al DNA, Marius Iancu, şi procurorul inspector Vasile Costinaş de la Consiliul Superior al Magistraturii, sunt
cercetaţi de structura centrală a DNA pentru fapte de corupţie, în dosarul nr.
202/P/2013.
Acest dosar a fost demarat la solicitarea ministrului Justiţie, Robert Cazanciuc,
în urma unei interpelări formulate de senatorul Valer Marian în data de 25 iunie
a.c., având ca obiect "Cercetarea disciplinară şi penală a unor procurori". Alături
de cei doi amintiţi, în dosar mai sunt vizaţi politicieni (preşedintele PSD Mircea
Govor, preşedintele PNL Ovidiu Silaghi
şi preşedintele CJ Adrian Ştef) şi oameni
de afaceri (Vasile Puşcaş, Mirel Vlas,
Mihai Crişan ş.a.) din judeţul Satu Mare
sau care derulează afaceri pe raza judeţului.
(C.L.)

Senatorul Valer Marian le-a declarat marţi reporterilor de televiziune care l-au aşteptat în faţa sediului central al DNA că, având în vedere extensia corupţiei şi
mafiei politice transpartinice din România, precum şi
dezamăgirea povocată românilor de actuala clasă politică, soluţia salvatoare şi raţională ar fi o acţiune conjugată a procurorilor şi judecătorilor de genul
operaţiunii "Mâini curate" (Mani Pulite) care a avut loc
în Italia la începutul anilor '90. Atunci, întrucât societatea şi economia italiană erau sufocate de înţelegerile dintre mafie şi clasa politică italiană, procurorii şi judecătorii italieni au declanşat o serie de anchete şi au condamnat
numeroşi politicieni şi mafioţi, reuşind să destructureze întreg eşichierul politic italian,
de la dreapta la stânga.
Partidele tradţionale din Italia - Partidul Creştin Democrat condus de Giulio Andreotti, Partidul Liberal condus de Giovanni Spadolini şi Partidul Socialist conds de
Bettino Craxi au dispărut efectiv de pe scena politică, iar liderii lor au fost anchetaţi
şi condamnaţi.
Într-un asemena context, senatorul Marian a declarat, miercuri, mai multor ziarişti
din Bucureşti, după finalizarea audierilor de la DNA, că se gândeşte foarte serios să
se retragă cât mai curând din politică, după cinci ani de activitate, fiind înscris în PSD
din 15 august 2008, şi să revină în Parchet, la profesia sa de bază, cea de procuror.
Senatorul sătmărean consideră că va putea fi mult mai uitil luptei anticorupţie în postura de procuror.
(M.B.)

foto: Octav Ganea

facerea cu un teren de 30 de hectare din Iaşi, cumpărată de o societate care nu apare în declaraţia de avere a ex-ministrului Ovidiu Silaghi, i-a încetinit sătmăreanului acccesul spre portofoliul de la
Transporturi şi l-a apropiat pe acesta mai degrabă de un "portofoliu" la Direcţia Naţională Anticorupţie. Scandalul terenului din Iaşi, cumpărat de societatea Euroworks, unde figurează acţionari o firmă deţinută de Silaghi,
precum şi soţia sa, Ariana, a fost reactualizat de mass-media naţională, după
ce o anchetă pe această temă fusese publicată în urmă cu trei ani în paginile
Gazetei de Nord-Vest, ziar cotropit acum de interesele locale ale liderilor
USL.
Sâmbătă, citând surse de la Cotroceni, pe site-ul unui post naţional
de ştiri a apărut o informaţie potrivit căreia preşedintele Băsescu se va mai
gândi încă aproximativ 40 de zile înainte de a-l accepta pe Silaghi la Transporturi. Pretextul oferit de Băsescu este finalizarea privatizării CFR Marfă.
În opinia consultanţilor politici abordaţi de Gazeta de Satu Mare, în realitate,
preşedintele aşteaptă finalizarea anchetei ANI, declanşată în urma unei sesizări transmise Agenţiei, dar şi concluziile procurorilor DNA cu privire la
activitatea infracţională a "propunerii indecente", Ovidiu Silaghi.
Mihai Bledea
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Premierul Ponta s-a sucit şi îl trimite pe
senatorul Marian de la „Ministerul
Dreptăţii” la „Ministerul Sănătăţii”
Reacţii la cutremurul declanşat în politica românească de denunţul cu privire la fraudarea referendumului

R

eacţiile la acuzaţiile cu privire la fraudarea referendumului, iterate
prin autodenunţul depus la DNA de senatorul Valer Marian, nu au întârziat să apară. Liderii politici naţionali şi locali au comentat acuzaţiile. În vreme ce premierul Victor Ponta a afirmat că „Valer Marian e … ”,
făcând referire la starea de sănătate mintală a acestuia, iar vicepremierul Liviu
Dragnea l-a îngânat, ministrul Internelor, Radu Stroe, pomenit şi el în denunţ,
ca artizan al instigării la fraudă pe filieră liberală, s-a dat la fund.
Într-o intervenţie la Realitatea TV, consultantul politic Cozmin Guşă a
avertizat însă clasa politică românească asupra unui posibil tsunami generat
de dezvăluirile de la DNA, care redeschid, într-o cheie nouă, dosarul fraudării
referendumului pentru demiterea preşedintelui Băsescu, aflat pe masa procurorilor anticorupţie.
Audiat la DNA, senatorul Marian a divulgat, pe parcursul mai multor
ore de discuţii cu procurorii anticorupţie, detaliile pe care le deţine cu privire
la faptele descrise în (auto)denunţ, dar şi afacerile ilegale derulate la nivel local
de către politicieni de vârf, precum liderul PSD Mircea Govor sau liberalul
Adrian Ştef, care conduc împreună Consiliul Judeţean Satu Mare.
Mihai Bledea

Ponta din 2012 vs
Ponta din 2013

În timpul campaniei electorale pentru alegerile din 2012,
prezent în vizită la Satu Mare,
premierul Ponta a afirmat că
"pentru Valer Marian ar trebui
înfiinţat un minister al Dreptăţii", lăudându-l astfel pentru incisivitatea din interpelările
parlamentare, care au contribuit
la schimbarea din funcţie a exministrului Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş şi a şefului
Fiscului, Sorin Blejnar. Ponta
din 2013 o dă însă întoarsă:
"Ştiţi că senatorul e…".
La fel ca în cazul acuzaţiilor
lansate de preşedintele Traian
Băsescu cu privire la vizitele
dezastru pe care le-a efectuat în
Kazakhstan şi China, Victor
Ponta s-a rezumat să trateze cu
condescendenţă acuzaţiile lansate de senatorul sătmărean. În
vreme ce în interviul acordat pe

Victor Ponta

Antena 3 pastorului Mihai
Gâdea, Ponta a repetat insistent
"Lăsaţi-mă cu ce spune Băsescu", premierul şi-a păstrat
atitudinea convulsivă şi vizavi
de acuzaţiile din denunţul de la
DNA.
„Ştiţi că de fapt e...., nu?”,
le-a spus cu subînţeles preşedintele PSD jurnaliştilor, răspunzându-le astfel la întrebarea
"Cum comentaţi dezvăluirile
făcute sâmbătă de senatorul de
Satu Mare?". "Domnul Valer
Marian, şi pe Mihai Răzvan
Ungureanu şi pe mine, ne-a
descoperit că suntem agenţi
străini, homosexuali, nu mai
ştiu... ucigaşi... Hai să fim serioşi, să îi urăm sănătate domnului Valer Marian. Şi repet
chiar şi dumneavoastră de la
Realitatea TV ştiaţi care e situaţia şi îmi pare rău că vă folosiţi
de necazul unui om. Dar poate
că aşa e presa acum", a afirmat

Ponta înaintea şedinţei PSD
desfăşurată luni, 17 iulie, la un
an după declaraţia "Ministerul
Dreptăţii". Menţionăm că premierul nu a răspuns niciuneia
dintre întrebările adresate de senator în interpelarea la care face
referire, publicată în numărul
precedent al cotidianului Gazeta de Satu Mare, cu titlul
"Scrisoarea a doua".

Vicepremierul,
la unison cu premierul

Vicepremierul Liviu Dragnea, ai cărui apropiaţi sunt, potrivit unor surse din mediul de
afaceri, "pe cale să fie înfipţi în
licitaţii şi la Satu Mare", a apreciat că Valer Marian este un om
"cu grave probleme de sănătate", "nefericit", "nervos" şi
"furios", în opinia sa - pentru că
a fost exclus din partid, dar şi
pentru că la formarea Guvernului "nu a fost desemnat ministru

Liviu Dragnea

al Justiţiei". Dragnea a decis să
ignore documentele medicale
ale senatorului care infirmă problemele amintite. "Dacă studiaţi
toate declaraţiile lui din ultimii
ani, plecând de la faptul că ba e
terorizat de SRI, ba că e urmărit
de nişte americani cu elicopterele, şi declaraţia despre referendum face parte din acelaşi
registru", a declarat Dragnea,
citat de ziare.com. Întrebat de
jurnalişti de ce l-a mai susţinut
pe Valer Marian la alegerile
parlamentare, dacă ştia că are
aceste probleme de sănătate,
preşedintele executiv al PSD a
schimbat registrul: "A fost greşeala mea şi a lui Victor Ponta".
Dragnea a omis să completeze
faptul că sub co-preşedinţia lui
Marian, USL - în care, în judeţ,
PNL a ajuns să cântărească, potrivit sondajelor, sub o treime la
capitolul încredere şi intenţie de
vot în raport cu PSD - a repreluat frâiele judeţului şi pe cele
ale municipiului reşedinţă de
judeţ, după aproape un deceniu,
de la UDMR.

Procurorul Ponta
versus procurorul Marian, în instanţă

În replică la declaraţiile defăimătoare ale primului ministru, înscrise în acelaşi registru
pe care îl dezvoltă, la nivel
local, trustul de presă condus,
direct şi prin interpuşi, de preşedintele judeţean al PSD, Mircea Govor, senatorul Marian a
declarat că se gândeşte să-l acţioneze pe premierul Ponta în
judecată pentru calomnie. "Prin
această declaraţie, premierul
Ponta confirmă încă o dată
alura sa intelectuală de băiat de

Valer Marian

cartier. N-am niciun necaz,
nicio problemă de sănătate, miam făcut de două luni toate analizele şi toate sunt bune. Pentru
astfel de afirmaţii, cred că o săl acţionez în judecată la Judecătoria Sectorului 1 pentru insultă
şi calomnie, ţinând cont că
aceste infracţiuni au fost reincriminate recent de Curtea Constituţională", a afirmatat senatorul într-o intervenţie telefonică la Realitatea TV.

Cozmin Guşă
anticipează
consecinţe

Într-o declaraţie acordată
postului de televiziune Realitatea TV, consultantul politic
Cozmin Guşă a avertizat asupra
faptului că afirmaţiile senatoru-

Cozmin Guşă

lui Marian ar putea declanşa cel
mai mare scandal politic al anului în România. "Faptul că UN
PARLAMENTAR, fost procuror, fost preşedinte al organizaţiei judeţe a PSD face asemenea
acuzaţii, va atrage consecinţe.
Ar putea fi cel mai mare scandal politic al anului 2013. (…)
Denunţul lui Valer Marian trebuie tratat cu seriozitate totuşi,
mai ales că în calitate de fost
procuror, Valer Marian ştie
foarte bine care sunt efectele
unui autodenunţ fals", a afirmat
Cozmin Guşă. "Ceea ce spune
acolo Valer Marian sunt lucruri
pe care mulţi le bănuiesc, le bănuiau, şi astăzi ele îşi capătă
confirmare prin vocea sa. Toate
au efectul unor bombe care pot
să creeze efectul unui tsunami
în politică", a mai apreciat consultantul politic.
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Accident cu iz de muşamalizare
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 Renata Rîşnoveanu (Folda Security), implicată într-un eveniment rutier cu răniţi pe trecerea de pietoni

enata Rîşnoveanu, angajată în cadrul compartimentul de audit al Consiliului Judeţean Satu Mare (CJ),
soţia lui Marian Rîşnoveanu, managerul grupului de
firme Folda Security controlat de preşedintele CJ, Adrian Ştef, a
fost implicată, marţi, 16 iulie, într-un accident rutier. O femeie în
vârstă de 50 de ani a fost acroşată în timp ce traversa strada pe
trecerea de pietoni. Femeia împingea un cărucior, în care se afla
nepotul acesteia. Căruciorul a fost scos strivit de sub maşina condusă de angajata CJ, însă copilul a scăpat nevătămat.
În evenimentul rutier au mai fost implicate alte două autoturisme. Se pare vinovată de producerea accidentului este Renata
Rîşnoveanu, care intrase în intersecţia în care s-a produs accidentul de pe strada Grigore Ureche, dinspre sediul grupului Folda, Security, fără să acorde prioritate autoturismului Skoda Fabia care
circula regulamentar pe strada Fabricii, intrînd în coliziune cu
acesta. Ulterior, cele două autoturisme au fost acroşate de un al
treilea, marca Dacia Logan, care a proiectat autoturismul condus
de Rîşnoveanu în femeia şi copilul aflaţi pe tecerea de pietoni.
Renata Rîşnoveanu se afla la volanul autoturismului marca
VW Jetta, cu numărul de înmatriculare SM-34-FOL. Potrivit informaţiilor pe care le deţinem, copilul ar fi scăpat nevătămat, singura rănită fiind, bunica acestuia, care a suferit o fractură la picior,
fiind transportată la Spitalul Judeţean Satu Mare pentru îngrijiri
medicale. Renata conduce în continuare.
Mihai Bledea

Plăcuţele de
înmatriculare ale
Folda, scoase de pe
maşina firmei

Plăcuţele de înmatriculare de
pe autoturismul SM-34-FOL,
aparţinînd societăţii Folda Security, au fost scoase de pe maşină ulterior comiterii accidentului, după ce poliţiştii deplasaţi la faţa locului au finalizat cercetările la locul producerii evenimentului rutier. Primele fotografii efectuate la faţa
locului de reporterii portalsm
arată că plăcuţele nu s-au desprins la coliziune. Motivele
care au determinat scoaterea lor

nu sunt certe. Reporterul Gazetei de Satu Mare a fost agresat
verbal în momentul în care a fotografiat aceste detalii. Autorul
agresiunii a fost un bărbat prezent la faţa locului, angajat al
grupului de firme Folda Security, care păzea autoturismul
condus de soţia patronului marionetă al Folda.

Nimic despre plăcuţe
în comunicatul IPJ

Comunicatul remis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean nu explică motivul
înlăturării plăcuţelor de înmatriculare. Un oficial din Poliţia
Ruieră ne-a confirmat, sub pro-

Însemnele tichetului de parcare trădează
identitatea proprietarului

tecţia anonimatului, că înlăturarea acestora nu face parte din
protocolul de investigare a evenimentelor rutiere.
"Un băieţel de numai doi ani
şi bunica sa, în vârstă de 50 de
ani, au fost victimele unui eveniment rutier produs azi, în
jurul orei 11.00, la intersecţia
Străzilor Grigore Ureche şi Fabricii din municipiul Satu Mare.
Din primele date obţinute în
urma cercetării la faţa locului
efectuate de către poliţiştii Biroului Rutier, rezultă că accidentul s-a produs ca urmare a
încălcării regulilor de acordare
a priorităţii altor vehicule. O
conducătoare auto de 37 de ani,
Renata R., nu a acordat prioritate de trecere autoturismului
condus regulamentar, pe drumul prioritar, de Remus L., de
30 de ani, intrând în coliziune
cu acesta. În urma impactului
maşina condusă de femeie a
fost proiectată într-un alt autovehicul, condus de asemenea
regulamentar, de un şofer de 56
de ani, Vasile H.
În impact au fost acroşaţi şi
doi pietoni, Valeria L., de 50 de
ani, şi nepoţelul ei de 2 ani, care
traversau strada pe trecerea de
pietoni marcată şi semnalizată
corespunzător. Cele două victime au fost transportate la spital pentru investigaţii medicale.
Copilul nu a fost retinut pentru
internare, nu a suferit leziuni,
urmând a fi rechemat pentru

Renata Rîşnoveanu, la un pas de dublu omor cu maşina Folda Security
control medical. Cea dea doua
victimă, bunica, a fost diagnosticată cu fractură.
Conducătorii auto implicaţi
în evenimentul rutier au fost
testaţi cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat băuturi alcoolice înainte de a urca
la volan. În acest caz poliţiştii
continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor
în care accidentul s-a produs",
se arată în comunicatul IPJ.
Oficial, poliţia nu a exlicat nici
dispariţia plăcuţelor cu însemnele Folda.

Cine este Renata
Rîşnoveanu

Renata Rîşnoveanu şi soţul ei
fac parte din "sistem", fiind paravanele din afacerile ilegale
derulate cu statul de preşedintele Consiliului Judeţean Satu
Mare, Adrian Ştef. Renata Rîşnoveanu, angajată în cadrul serviciului de Audit din Consiliul
Judeţean, este şi co-autor moral
la cheltuirea, în alte scopuri
decât cele alocate, a unei sume
de aproximativ 16 miliarde de
lei din bugetul Consiliului Judeţean Satu Mare, bani vărsaţi în
clubul de fotbal Olimpia Satu
Mare în urmă cu aproximativ
opt ani, una dintre faptele care
l-au adus pe actualul vicepreşedinte al CJ, Mircea Govor, în
vizorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Auditor pentru
DNA, care intrase pe fir pentru
a investiga modul în care fuseseră cheltuiţi banii, Renata
Rîşnoveanu i-a luat, în
2006, apărarea vicepreşedintelui Govor, în plină şedinţă de
Consiliu Judeţean.

Unde şi de ce au dispărut plăcuţele de înmatriculare?

Paznicul recalcitrant, un directoraş din grupul
de firme controlat de Adrian Ştef

GAZETA DE SATU MARE pag. 9

DEZVĂLUIRI

Senatorul Marian cere condamnarea
premierului Ponta

23 iulie2013

Procuror vs. procuror

S

enatorul de Satu Mare Valer Marian l-a acţionat în instanţă pe
premierul Victor Ponta pentru insultă şi calomnie. Senatorul
anunţase demersul anterior depunerii acestei plângeri penale,
după ce premierul Ponta a decis să răspundă acuzaţiilor lansate de senator, cu privire la fraudarea referendumului pentru demiterea preşedintelui României, folosind, la adresa sa, apelative precum "nebun",
"bolnav", "om la necaz". Prin plângerea penală adresată Judecătoriei
Sectorului I Bucureşti, senatorul Marian solicită condamnarea inculpatului Victor Ponta la pedeapsa maximă prevăzută de lege, precum
şi obligarea sa la achitarea de daune morale de 100.000 de euro. Redăm
integral textul plângerii penale.

Valer Marian

Către, Judecătoria
Sectorului I Bucureşti

Subsemnatul Marian Valer,
având CNP …, cu domiciliul în
municipiul Satu Mare str. Mircea cel Bătrân bl. C 26 ap. 19
judeţul Satu Mare, senator în
Parlamentul Românie, ales în
Circumscripţia electorală nr. 32
Satu Mare, Colegiul nr. 1, înaintez prezenta

PLÂNGERE PENALĂ

împotriva inculpatului Ponta
Victor Viorel, primul-ministru
al Guvernului României, cu
adresă cunoscută în municipiul
Bucureşti Piaţa Victoriei nr.1,
Sector 1 (sediul Guvernului României), prin care pun în mişcare acţiunea penală împotriva
inculpatului şi solicit instanţei
de judecată să pronunţe o hotărâre prin care să dispună următoarele:
1. Condamnarea inculpatului
pentru săvârşirea infracţiunilor
de insultă şi calomnie, prev. şi
ped. de art. 205 şi art. 206 din
Codul penal, cu aplic. art. 33 lit.
a din Codul penal;
2. Obligarea inculpatului la
plata de daune morale reprezentând echivalentul sumei de
100.000 de euro, la cursul din

ziua rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;
3. Obligarea inculpatului să
retracteze afirmaţiile insultătoare şi calomnioase şi să-şi
ceară scuze de la subsemnatul
într-o conferinţă de presă organizată la sediul central al Partidului Social Democrat, la care
să invite toate ziarele şi televiziunile naţionale;
4. Obligarea inculpatului să
retracteze afirmaţiile insultătoare şi calomnioase, să-şi ceară
scuze şi să publice textul hotărârii judecătoreşti de condamnare, pe cheltuiala sa, în două
cotidiane naţionale de tiraj;
5. Obligarea inculpatului la
plata cheltuielilor de judecată
aferente.

MOTIVE:

În fapt:
Într-o declaraţie de presă făcută în data de 15 iulie 2013 la
sediul central al Partidului Social Democrat (Bucureşti B-dul
Kiseleff nr. 10 Sector 1), fiind
întrebat de ziarişti cum comentează denunţul penal pe care lam transmis Direcţiei Naţionale
Anticorupţie cu privire la implicarea numitului Dragnea Liviu,
vicepremier al Guvernului României şi preşedinte executiv al
Partidului Social Democrat, în

fraudarea referendumului pentru demiterea preşedintelui României din 29 iulie 2012,
inculpatul Ponta Victor Viorel a
făcut afirmaţii insultătoare şi
calomnioase la adresa subsemnatului, după cum urmează:
I. Sub aspectul infracţiunii de
insultă, inculpatul a folosit cuvinte care aduc atingere onoarei
şi reputaţiei subsemnatului şi
care mă expun la batjocură:
''nebun", "bolnav", "om la
necaz".
Menţionez că nu am suferit şi
nu am fost diagnosticat cu nicio
boală psihică, nu am făcut tratament pentru vreo astfel de
boală, nu sufăr de nicio altă
boală gravă şi nu am niciun
necaz deosebit (decât o deziluzie profundă faţă de modul în
care guvernează România actualii lideri ai PSD, în frunte cu
primul ministru Ponta Victor
Viorel).
Consider că prin cuvintele
folosite de inculpat a fost adusă
o atingere gravă onoarei şi reputaţiei subsemnatului şi, totodată, am fost expus la batjocură,
în condiţiile în care am avut reputaţia unui om muncitor,
cinstit şi pregătit profesional.
Precizez că provin dintr-o familie modestă, numeroasă şi cin-

stită de la ţară, am fost premiant
(premiul I) în şcoala generală şi
în liceu, am absolvit Facultatea
de Drept a Universităţii BabeşBolyai din Cluj Napoca cu
media generală 9,72 şi media de
licenţă 10, am fost procuror,
notat anual cu calificativul
"foarte bine", am fost jurnalist
şi director de ziar critic şi implicat civic, am fost prefect al judeţului Satu Mare şi director de
cabinet al preţedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare,am
fost preşedinte al Organizaţiei
judeţene Satu Mare a PSD, am
fost ales în 2008 şi reales în
2012 senator de Satu Mare.
În subsidiar, arăt că, potrivit
prevederilor alin. 2 din art. 205
Cod penal, infracţiunea de insultă este întrunită şi în cazul
când se atribuie unei persoane
un defect, boală sau infirmitate
care, chiar reale de ar fi, nu ar
trebui relevate.
II. Sub aspectul infracţiunii
de calomnie, inculpatul a făcut
afirmaţii şi imputări în public
privitoare la persoana subsemnatului, care, dacă ar fi adevărate, m-ar expune la o sancţiune
penală sau dispreţului public. În
acest sens, inculpatul a declarat
că aş fi afirmat la adresa sa că
ar fi fost "agent străin", "ucigaş" şi "homosexual".
Arăt în principal că nu am
afirmat niciodată că inculpatul
ar fi agent străin, ucigaş sau homosexual. Precizez în subsidiar
că, printr-o scrisoare deschisă
relativ recentă, i-am adresat inculpatului mai multe întrebări,
printre care şi dacă a fost racolat în anul 1997 de Serviciului
de Informaţii Externe (SIE) al
României (deci, nu de către un
serviciu secret străin), dacă a
influenţat în vreun fel sinuciderea colegului procuror Cristian
Panait (deci, nicidecum nu am
pus în discuţie problema uciderii acestuia) şi dacă a întreţinut
relaţii sexuale cu un ofiţer acoperit al SIE la Paris în 1990.
Solicit judecarea cu celeritate
a cauzei şi condamnarea inculpatului la pedeapsa maximă ,
având în vedere la individualizarea acesteia afirmaţiile grave
şi nefondate făcute la adresa
subsemnatului, persoana inculpatului (care exercită înalta
demnitate de şef al Guvernului
României, are pregătire juridică
superioară, a fost procuror,avocat, deputat şi ministru), modalitatea şi împrejurările săvârşirii
faptei (într-o conferinţă de
presă, la sediul principalului
partid de guvernământ, în pre-

zenţa reprezentanţilor majorităţii televiziunilor şi altor media
naţionale). În plus, inculpatul a
săvârşit un concurs de infracţiuni şi mai are antecedente în
materie, respectiv în cursul unei
întrevederi pe care am avut-o în
data de 25 martie 2013, la sediul central al PSD, mi-a reproşat că mi-am angajat consilier
"un nebun periculos" ca jurnalistul Ovidiu Ohanesian. Întrebându-l pe inculpat cum îţi
motivează o astfel de afirmaţie
gravă, acesta mi-a răspuns că
Ovidiu Ohanesian a scris cu
mai mulţi ani în urmă că ar fi
fost racolat de SIE (informaţie
care mi-a parvenit şi mie din
alta sursă), împrejurare care dovedeşte că în optica inculpatului
orice persoană care face afirmaţii critice la adresa sa trebuie
etichetat nebun.
Învederez instanţei că în ultima perioadă la adresa inculpatului au fost lansate şi alte
suspiciuni de natură infracţională:
suspiciunea plagiatului referitor la lucrarea sa de
doctorat intitulată „Curtea Penală Internaţonală”;
supiciunea fraudării
Combinatului Energetic Turceni din judeţul Gorj,circumscripţia sa electorală, prin
contractele incheiate cu societatea de avocatură a colegului şi
prietenului său Şova Dan, la
care a fost asociat;
suspiciunea de escrocherie şi de trafic de influenţă
în cazul unui justiţiar din Timişoara, de la care a pretins şi a
încasat împreună cu avocatul
Şova Dan suma de 50.000 euro,
cu titlu de onorariu, cu promisiunea că vor interveni la preşedintele completului de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie care
judeca dosarul penal în cauză;
suspiciunea că a beneficiat de fonduri ilegale în anul
2012 din partea ministrului

Transporturilor, Silaghi Ovidiu,
cu care a ajuns în relaţii strânse
de prietenie, prin intermediul
consilierului personal Miculescu Ovidiu, pe care l-a numit
ulterior preşedinte al Societăţii
Române de Radiodifuziune.
Prin afirmaţiile sale insultătoare şi calomnioase, inculpatul
mi-a produs un prejudiciu
moral estimativ de 100.000 mii
euro.
În consecinţă, mă constitui
parte civilă în cauză cu echivalentul în lei a sumei de 100.000
euro, la cursul de schimb din
ziua rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, urmând
ca 90 % din această sumă să o
donez pentru premierea elevilor
olimpici din România, de care
actualul prim-ministru a uitat,
iar 10% din sumă să o donez
şcolii respectiv grădiniţei frecventate de copiii inculpatului,
pentru a le fi asigurată educaţia
bunelor maniere(sau educaţia
celor şapte ani de acasă).
În drept, invoc dispoziţiile
art. 222 din Codul de procedură
penală rap. la art. 205 şi art. 206
din Codul penal, cu aplic. art.
33 din Codul penal,comb. art.
252, art.253 şi art.1359 şi
urm.din Codul civil.
Învederez că infracţiunile de
insultă şi calomnie au fost reintroduse în Codul penal ca
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 206 din
29.04.2013.
În probaţiune, depun copie
după înregistrarea declaraţiei de
presă a primului- ministru
Ponta Victor Viorel din data de
15 iulie 2013 şi, dacă va fi
cazul, voi prezenta inscrisuri şi
martori.
Depun prezenta plângere în două exemplare, urmând ca un exemplar să fie
comunicat inculpatului.
Satu Mare,

Marian Valer
21.07.2013

Victor Ponta
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România a derulat o operaţiune neautorizată
pe teritoriul altui stat

Băsescu, peste Ponta în cazul Omar Hayssam

O

mar Hayssam a fost predat, vineri, Poliţiei Române. Sirianul este condamnat la 20 de ani de închisoare pentru
terorism, fiind considerat de justiţia din România responsabil pentru răpirea ziariştilor români în Irak. La câteva ore după
acest eveniment, Traian Băsescu a oferit o serie de detalii despre
operaţiunea capturării lui Hayssam.

Băsescu vorbeşte
despre o „operaţiune
neautorizată”

Preşedintele Traian Băsescu
a declarat, vineri, că nu confirmă că Omar Hayssam a fost
preluat din Siria, nici că a fost
repatriat cu un avion al Armatei
Române şi nici că a fost repatriat în baza unui acord de extrădare. „Nu confirm, repet, nu
confirm că Omar Hayssam a
fost preluat din Siria. De asemenea, nu confirm că a fost repatriat cu un avion al Armatei
Române şi nu confirm că a fost
repatriat în baza unui acord de
extrădare”, a spus Traian Băsescu, invocând „motive de securitate” o serie de afirmaţii ale
premierului Victor Ponta.
„Pentru a avea o imagine
clară, o astfel de operaţiune nu
se putea desfăşura nici într-o zi,
nici într-o săptămână, nici în 3
luni. A fost un efort al unui colectiv foarte mic de oameni
care, de cca. 5 ani, se ocupă de
acest proces de aducere a lui
Omar Hayssam în ţară. Hayssam e o problemă politică, economică şi una penală mai ales.
E, din acest moment, sarcina
justiţiei să afle tot ce este de
aflat. Din punct de vedere al
preşedintelui, consider misiunea încheiată”, a mai spus Băsescu.
Întrebat de un jurnalist din ce
ţară a fost preluat sirianul, şeful

New York Times

statului a declarat: „Cum să vă
spun, când România a efectuat
o operaţiune neautorizată pe
teritoriul altui stat?” Şeful statului a spus anterior că este necesar să facă unele clarificări
pentru a proteja interesele statului român, cu atât mai mult cu
cât în spaţiul public s-au pronunţat demnitari, foşti miniştri
şi foşti şefi de servicii.
„Trebuie clarificate câteva
aspecte, pentru că altfel riscăm
să fim apreciaţi mult mai prost
decât merităm, şi nu de altcineva, ci chiar de partenerii
noştri din UE, NATO şi prieteni
de peste tot din lume”, a arătat
preşedintele.
În ceea ce priveşte instituţiile
implicate, şeful statului a mai
declarat: „Dacă citiţi cu atenţie
comunicatul Preşedinţiei, veţi
constata că el vorbeşte despre
mulţumiri aduse ofiţerilor implicaţi şi instituţiillor de siguranţă naţională implicate, şi
atât. De asemenea, practic comunicatul începe istoria lui
Omar Hayssam din momentul
în care structuri de siguranţă
naţională l-au predat poliţiei
azi dimineaţă”, a spus Băsescu.
„Din acest moment, în problema Omar Hayssam am conştiinţa împăcată că s-a făcut tot
ce a trebuit pentru ca justiţia să
fie îndeplinită. Este o problemă
politică, economică şi o problemă penală mai ales. Este din

acest moment sarcina justiţiei
să afle tot ce este de aflat. Din
punct de vedere al preşedintelui, consider misiunea încheiată”, a mai afirmat Traian
Băsescu.

„România nu are cu Siria un
Tratat de extrădare, aducerea
în ţară a lui Omar Hayssam
fiind însă o operaţiune legală,
cu punerea în aplicare a unei
decizii judecătoreşti definitive
şi irevocabile”, a declarat premierul Victor Ponta. Întrebat de
jurnalişti dacă între România şi
Siria există un Tratat de extrădare, premierul a răspuns negativ. „Nu, de aceea toate
operaţiunile din punct de vedere juridic vor fi comunicate
de Ministerul Justiţiei şi Parchet. Noi am pus în aplicare o
decizie judecătorească definitivă şi irevocabilă”, a spus
Ponta.
Ulterior, premierul a revenit
asupra declaraţiei anterioare,
precizând că între timp a fost
informat de către presă şi a verificat, iar concluzia este că
există un acord, aprobat în luna
mai a anului trecut. „Am verificat şi e eroarea mea, avem un
acord aprobat a doua zi după
învestirea Guvernului, pe 8 mai
2012. Îmi cer iertare, un jurnalist m-a informat între timp”, a
spus Ponta.
Victor Ponta a mai declarat,
vineri, că Hayssam a fost adus

cu un avion militar.
„Radu Stroe ştia de unde
vine, că nu putea să vină decât
dintr-un singur loc, însă mă
bucur foarte mult că toată
această operaţiune complexă,
repet, despre care eu cel puţin
ştiam de câteva luni, dar fiecare
ministru la rândul său a fost informat la un anumit moment, sa păstrat confidenţială. Ar fi
fost extrem de periculos să
avem scurgeri de informaţii şi
meritul instituţiilor implicate şi
a celor care au ştiut - că nu au
comunicat decât după ce avionul militar a aterizat la Bucureşti”, a afirmat premierul.
De asemenea, Victor Ponta a
spus că în ultimele luni a fost
tot timpul informat de către instituţiile competente asupra posibilităţii ca Omar Hayssam să
fie adus în ţară şi a aprobat sprijinul logistic pentru instituţiile
implicate.
„Am avizat şi am aprobat
sprijinul logistic pe care Ministerul Apărării, Ministerul de
Externe, Ministerul Justiţiei şi
Ministerul de Interne l-au dat
pentru ca această operaţiune
legală să se desfăşoare. Am
fost, evident, tot timpul informat
şi când s-a plecat spre Siria şi
când s-a întors”, a afirmat premierul.
Totodată, răspunzând critici-

lor consilierului prezidenţial
Sebastian Lăzăroiu, Victor
Ponta a spus: „Eu n-am fãcut
nicio declaraţie. Am răspuns... Chiar nu dau doi bani
pe Lăzăroiu. Eu vorbesc despre instituţiile care au fost implicate în baza deciziilor luate
de guvern şi i-am felicitat pe

cei care merită felicitaţi.
Dacă vreţi, îi reiau: SRI, SIE,
Ministerul Apărării - că nu
cred că l-a adus Lăzăroiu cu
patul pe Hayssam, l-a adus
Ministerul Apărării, Ministerul Justiţiei şi Ministerul de
Interne. Aceştia sunt cei care
au muncit”.

la concursuri sau activităţi ale
FIG.
La câteva zile de la această
decizie New York Times a aflat
detalii despre neregulile de la
examene, de la o sursă din cadrul federaţiei, iar Bucureştiul
se află în prim-planul acestui
scandal. Astfel, toţi cei care au
dat examen la Bucureşti au fost
lăsaţi să copieze unii de la alţii,
ceea ce au şi făcut, cu precizarea că au copiat chiar şi greşelile. Nu mai puţin de 60 de
oficiali sunt implicaţi în acest
scandal, în toate cele trei examene, cu precizarea că la Moscova şi Alicante, în Spania,

neregulile au fost chiar mai
grave. Astfel, în Rusia, 114 răspunsuri au fost modificate după
ce lucrările au fost predate iar la
Alicante s-a întâmplat acelaşi
lucru cu nu mai puţin de 257 de
răspunsuri.
În comunicatul transmis de
FIG se mai arată, pe de altă
parte, că examenele vor fi repetate foarte repede la Frankfurt
(Germania), sub conducerea a 3
experţi numiţi de Biroul prezidenţial şi că după Campionatele
mondiale de la Kiev (28 august1 septembrie 2013) vor fi organizate noi cursuri internaţionale, pentru care vor exista
noi proceduri.

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, sâmbătă, că
probabilitatea ca referendumul
pentru revizuirea Constituţiei să
fie amânat după anul care se
scurge deja, în acord cu decizia
Curţii Constituţionale, şi organizat poate chiar o dată cu alegerile prezidenţiale, devine din
ce în ce mai mare.
"Aşteptăm ca la începutul sesiunii parlamentare să stabilim
un calendar, numai că acest calendar va trebui racordat la decizia politică, strategică de
această dată când supunem pro-

iectul final referendumului. Şi,
deocamdată, aşa cum lucrurile
s-au conturat, probabilitatea ca
referendumul să fie amânat
după anul care se scurge, deci
pus undeva, poate chiar cu alegerile prezidenţiale, devine din
ce în ce mai mare", a spus Antonescu, într-o emisiune la Antena 3. El a precizat că nu a
vorbit cu preşedintele Traian
Băsescu, în cadrul întrevederii
de sâmbătă dimineaţă, despre
calendar, referendum sau suprapunerea acestui referendum cu
prezidenţialele.

Ponta, neinformat

România, în centrul unui scandal mondial de arbitraj sportiv

Scandal în gimnastica mondială, cu România în prim-plan.
Într-un comunicat al Federaţiei
Internaţionale de Gimnastică de
acum câteva zile, s-a anunţat că
FIG a decis excluderea mai
multor arbitre de la gimnastică,

în frunte cu fosta delegată tehnică la concursul Jocurilor
Olimpice de la Londra, poloneza Maria Szyszkowska, căreia i-a fost retrasă "calitatea de
membru al FIG, fiind exclusă şi
de la orice formă de participare

În martie 2005, jurnaliştii Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci
şi Ovidiu Ohanesian au fost răţiţi la Bagdad
În 5 aprilie 2005, Omar Hayssam a fost reţinut şi, deşi Preşedinţia anunţa atunci că este acuzat de implicare în răpirea jurnaliştilor Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian,
la Bagdad, el a fost arestat preventiv pentru infracţiuni economice, într-un alt dosar.
La aproape un an şi o lună de la plasarea lui în arest, instanţa a acceptat să îl elibereze, din motive medicale, la propunerea procurorului Ciprian Nastasiu, cel care ceruse şi arestarea
sirianului.
În 30 iunie 2006, Hayssam a fugit din România la bordul
unei nave. Fuga acestuia a determinat revocarea din funcţii a
şefilor de servicii de informaţii române, dar şi a procurorului
general al României de la acel moment, Ilie Botoş.

Antonescu

Probabilitatea ca referendumul
pe Constituţie să fie amânat devine
din ce în ce mai mare
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România, în topul corupţiei din Europa
Potrivit Transparency International, o treime dintre români au dat mită

 65% dintre români sunt de părere că fenomenul s-a amplificat în ultimii doi ani
au dat mită în domeniile utilităţilor şi taxelor.
În ceea ce priveşte percepţia corupţiei, România se situează pe
poziţia a şasea după Portugalia, Franţa, Cipru, Spania şi Marea
Britanie şi peste media Uniunii Europene, de 52%. De asemenea,
procentul celor care cred că nivelul corupţiei a rămas acelaşi este
de 27%, în timp ce 8% consideră că a scăzut.

A

În ceea ce priveşte motivele pentru acordarea mitei, cei mai
mulţi români, 42%, spun că aceasta a fost acordată drept cadou
sau drept mulţumire, în timp ce 30% au făcut-o pentru a grăbi lucrurile, 23% pentru că era singura cale de a beneficia de respectivul
serviciu, iar 5% pentru a obţine un serviciu mai ieftin.
Măsurile guvernamentale anticorupţie sunt considerate inefi-

ciente de 58% din români, în timp ce 28% nu le consideră nici eficiente şi nici ineficiente, iar 13% le consideră eficiente. Ciprioţii
conduc în top, considerând în proporţie de 83% că măsurile anticorupţie ale propriului guvern sunt ineficiente, în timp ce pe ultimul loc sunt danezii, doar 27% considerând ineficiente acţiunile
propriului executiv.
Totodată, româniii cred, în proporţie de 61%, că oamenii obişnuiţi pot influenţa lupta anticorupţie, cei mai optimişti din acest
punct de vedere fiind portughezii (85%), iar cei mai sceptici lituanienii (38%). Cei mai mulţi români, 71%, cred că se pot implica
semnând o petiţie prin care să ceară guvernului să facă mai mult
în lupta anticorupţie, alte variante luate în calcul fiind participarea
la un protest anticorupţie (50%), statutul de membru activ al unei
organizaţii care activează în domeniu (38%), achiziţionarea de bunuri şi servicii la un preţ mai mare de la o companie care nu este
coruptă (35%), difuzarea de informaţii despre cazuri de corupţie
prin canalele media de socializare (37%).
Mai mult de jumătate dintre români, 59%, se declară dispuşi să
raporteze un incident de corupţie, România situându-se pe locul
14 şi sub media UE, de 71%. Cei mai decişi să raporteze cazuri de
corupţie sunt germanii (94%) şi danezii (93%), iar ultimul loc revine ungarilor (30%). În astfel de cazuri, românii s-ar adresa în
primul rând unei instituţii guvernamentale anticorupţie (46%), instituţiei implicate (34%), presei (15%), unei organizaţii independente (3%) sau altor instituţii. Dintre cei care nu sunt dispuşi să
reclame un caz de corupţie, mai mult de jumătate îşi motivează
decizia prin faptul că nu s-ar schimba nimic, 20% spun că se tem
de consecinţe, 15% nu ştiu unde să raporteze, iar 6% au invocat
alte motive.
În jur de 1.000 de persoane din fiecare dintre cele 20 de ţări din
Uniunea Europeană au fost chestionaţi în perioada septembrie
2012 - martie 2013, ca parte a studiului „Barometrul Corupţiei
Globale 2013”.

Grecia va reduce TVA pentru restaurante, baruri şi cafenele, de
la 23% la 13%, în luna august. Decizia a fost luată pentru încurajarea turismului. Aceasta este prima reducere a unei taxe acceptată
de creditorii internaţionali. Vestea oarecum neobişnuită pentru
aceste vremuri de criză a venit chiar de la premierul grec, Antonis
Samaras: „Am spus troicii că dacă vom coborî TVA de la 23% la
13%, vor creşte veniturile la buget şi va fi diminuată evaziunea.
Troica tot nu crede asta, dar a acceptat reducerea taxei”.
Prim-ministrul grec avertizează că proprietarii de restaurante,
baruri şi cafenele trebuie să emită bonuri fiscale, pentru că dacă
evaziunea fiscală persistă, TVA va creşte din nou. Dacă măsura
va fi un succes, ar putea urma şi alte reduceri de taxe, precizează
şeful Guvernului.
Executivul elen a mai decis să nu mai impună unele măsuri
convenite cu troica pentru anul următor, precum reducerea pensiilor foştilor angajaţi ai forţelor armate şi majorarea taxelor pentru companii.
Troica e formată din Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană şi FMI. Grecia are două pachete de împrumuturi externe,
în valoare totală de circa 200 de miliarde de euro.

Corupţie pregnantă în sectorul public

proape o treime dintre români spun
că au dat mită în sistemul sanitar,
arată un raport al organizaţiei
Transparency International, citat de Radio
France International. Documentul susţine
că 65% dintre români consideră că fenomenul corupţiei în general s-a amplificat în ultimii doi ani.

Cercetarea s-a făcut în 20 de ţări europene, iar dintre cele 1.000
de persoane chestionate, cei mai mulţi europeni, 12 procente,
afirmă că au dat mită în domeniul serviciilor de sănătate. În cazul
României, procentul celor care spun că au dat mită în sistemul sanitar este de 27%, românii situându-se pe locul trei după lituanieni
şi slovaci. De asemenea, 13% din români spun că au dat mită în
sistemul judiciar, iar 11% au dat mită pentru servicii funciare. Urmează în ordine poliţia (9%), educaţia (7%), serviciile de registratură şi autorizaţii (6%) şi la egalitate, cu 1%, românii care spun că

De asemenea, românii se numără printre cetăţenii UE care consideră că problema corupţiei în sectorul public este una foarte serioasă. În acelaşi context, românii consideră, în proporţie de 63%,
că relaţiile personale sunt foarte importante în soluţionarea unor
probleme în sectorul public, România situându-se totuşi pe locul
al 16-lea dintre cele 20 de ţări europene în care s-a desfăşurat sondajul, dar foarte aproape de media uniunii.
Majoritatea cetăţenilor UE consideră că partidele politice sunt
cele mai afectate de corupţie, urmate de parlament, oficiali, mediul
de afaceri, presă, sistemul judiciar, poliţie, sistemul medical, culte,
educaţie, ONG-uri şi armată.
Cât priveşte România, tot partidele politice sunt indicate drept
principala sursă de corupţie. Dintre cei chestionaţi, 17% au recunoscut că au dat mită în ultimele 12 luni, când s-au aflat în contact
cu entităţi dintre cele incluse în topul corupţiei. Din acest punct de
vedere, România s-a situat pe locul al şaselea în UE, după Lituania,
Grecia, Slovacia, Letonia şi Cipru şi peste media UE, de 11%.

De ce dă lumea mită?

Cocaină în clădirea Parlamentului European
Anchetă a unui post de televiziune german

Urme de cocaină au fost descoperite în mai multe locuri din
clădirea Parlamentului European din Bruxelles, inclusiv în
toalete, relevă o anchetă realizată de postul de televiziune din
Germania Sat1, citat de BBC şi
portalul rus Rbc, potrivit Agerpres. Reporterii de la televiziunea germană au prelevat probe
din 46 de locuri din clădirea
Parlamentului European, inclusiv din toalete, supunându-le
apoi testelor de laborator. Urme
de cocaină au fost detectate în
41 de probe.
Cantitatea de droguri detectată este prea mare şi a fost descoperită în prea multe locuri
pentru a se considera un simplu
accident, este de părere profesorul Fritz Sorgel, de la Institutul de studii biomedicale şi
farmaceutice din Nürnberg (In-

stitute for Biomedical and Pharmaceutical Research in Nuremberg (IBMP).
„Aceasta dovedeşte pur şi
simplu faptul că cocaina a fost
adusă aici în mod deliberat”, a
mai spus omul de ştiinţă, adăugând că, din moment ce în toate
birourile Parlamentului European se face curăţenie cu regularitate, rezultă că urmele de
cocaină sunt de dată recentă.
Cu toate acestea, el a declarat
că rezultatele nu sunt chiar atât
de surprinzătoare, având în vedere utilizarea pe scară largă a
cocainei.
O purtătoare de cuvânt a Parlamentului European, Marjory
van den Broeke, a spus că rezultatele anchetei constituie o
surpriză totală, insistând că
abuzul de droguri nu este o problemă în Parlamentul Euro-

pean.
Ea a pus la îndoială autenticitatea rezultatelor anchetei, deoarece, după cum s-a exprimat,
jurnaliştii înşişi au prelevat
probe şi le-au dus la laborator.
În plus, potrivit acesteia, PE ar
putea să analizeze dacă ancheta
a fost sau nu legală, deoarece a

fost efectuată fără consimţământul sau cunoştinţa sa.
Recent, jurnaliştii britanici
au descoperit urme de cocaină
în toaletele din clădirea parlamentului din Marea Britanie,
inclusiv în zonele în care au
acces doar parlamentarii.

Potrivit raportului „Nations
in Transit” elaborat de fundaţia
americană „Freedom House”,
în care este analizată starea democraţiei în lume, 6 ţări ale fostului bloc socialist au înregistrat
progrese în tranziţia lor democratică, în timp ce 17 dintre ele
au înregistrat regrese, infor-

mează agenţia Armenpress, citată de Agerpres. Freedom
House enumeră Georgia, Republica Cehă, Letonia, Republica
Moldova şi Kârgâzstan ca ţări
cu o promovare notabilă a democraţiei. În schimb, Rusia,
Azerbaidjan, Ucraina, Belarus,
Tadjikistan, Kazahstan, Alba-

nia, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Ungaria,
Lituania,
Polonia,
România, Slovacia şi Estonia au
înregistrat regrese.
O tendinţă pozitivă în
aceste ţări au fost alegerile
parlamentare din Armenia şi
Georgia. Principalul motiv de

regres în Ucraina a fost o vastă
exploatare a resurselor administrative în timpul alegerilor
parlamentare, în vreme ce problemele cu Rusia sunt determinate, în opinia americanilor
din Freedom House, de revenirea la putere a lui Vladimir
Putin.

Regrese în România la capitolul democraţie
Raport Freedom House

Grecia reduce TVA
împotriva neîncrederii
manifestate de Troica
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Cine l-a favorizat pe infractorul Horică (I)

Între omisiunea şi tergiversarea cercetărilor disjunse în cazul Anderco

G

azeta de Satu Mare republică în serial anchetele
jurnalistice care au vizat activitatea infracţională
a ex-primarului municipiului Satu Mare, Horea
Anderco. Gazeta de Satu Mare a decis republicarea acestora după ce actualul lider de facto al cotidianului Gazeta
de Nord-Vest, preşedintele judeţean al PSD, Mircea
Govor, şi-a cerut scuze în mod public pentru atitudinea
incisivă manifestată, înainte de actuala epocă Govoriană,
de ziariştii publicaţiei, într-o încercare vădită de a reactiva o serie de culoare financiare închise de anchetele
DNA. Articolul de mai jos a apărut luni, 26 septembrie
2005. Intertitlurile aparţin redacţiei Gazeta de Satu Mare.
(Cristian Lup.)

Anchetă îngheţată
după o serie de nelegiuiri ignorate

„În această lună s-au împlinit
trei ani de la declanşarea de
către Gazeta de Nord-Vest a
dezvăluirilor care au dus la
arestarea şi trimiterea în judecată a fostului edil şef Horea
Anderco. Sistemul judiciar (şi
aici includem Poliţia, Parchetul
şi Justiţia), care n-a fost în stare
să se sesizeze cu nelegiuirile şi
potlogăriile sale timp de şase

Constntin Timciuc, fostul
şef al Administraţiei
Pieţelor

ani cât a fost primar, până le-am
semnalat noi, nu a fost în stare
nici să desluşească, vreme de
trei ani, pricinile pentru care a
fost trimis în judecată ori faţă
de care s-a dispus disjungerea
urmăririi penale. Dosarul de la
Tribunalul Alba Iulia trenează,
iar pe dosarele disjunse se aşterne praful la Inspectoratul Judeţean de Poliţie. În timp ce
ex-primarul Horea Anderco şi
ex-directorul Administraţiei
Pieţelor, Constantin Timciuc,
fac pe nevinovatele şi prea curatele victime ale unor lucrături
politice şi mediatice. Ba mai
mult, Anderco şi Timciuc ne-au
acţionat în judecată pentru calomnie prin presă, solicitând
atât condamnarea noastră la închisoare cât şi plata de despăgubiri de ordinul zecilor de
miliarde de lei (vechi).

Rătăcirea faptelor
disjunse, efectul
mitelor

Absolut dubios este că la
Serviciul Cercetări Penale din
cadrul IJP Satu Mare au ajuns
doar cinci din faptele faţă de
care s-a dispus disjungerea prin
rechizitoriul remis de Parchetul
Naţional Anticorupţiei în data
de 17 octombrie 2003 în dosarul nr. 148/P/2002. Acestea au
fost înregistrate în dosarul nr.
61607/2004, care a fost repartizat subcomisarului Luminiţa
Şugag, promovat şef al Serviciului Cercetări Penale. Dosarul
de află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Oradea unde este înregistrat sub numărul 35/P/2004 şi
este repartizat procurorului
Saşa Cercel. Prin rechizitoriul
PNA sunt dispuse însă 13 (treisprezece) disjungeri privind
fapte ale fostului primar Anderco şi ale acoliţilor sau complicilor săi. În plus, pe lângă
cele 13 disjungeri prevăzute expres în dispozitivul rechizitoriului, în expozitivul acestuia mai
sunt dispuse expres sau reţinute
tacit alte 9 (nouă) disjungeri.
Cum să interpretăm omisiunea,
tergiversarea sau fracţionarea
cercetării faptelor disjunse de
aproape doi ani de zile: Neglijenţă în serviciu sau favorizarea
infractorului? Să fie efectul mitelor de 100.000 dolari şi
120.000 euro oferite de fostul
primar Anderco pentru neînceperea urmăriii penale în 2001 şi
pentru a nu fi arestat de PNA în
2003? Favorizarea infractorului
Anderco prin zădărnicirea cercetărilor devine tot mai plauzibilă, mai ales după ce Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel
Oradea i-a dat în toamna anului
2004, în afacerea Sălii Polivalente, o nouă soluţie favorabilă
(scoaterea de sub urmărire penală) după dubioasa soluţie de
neîncepere a urmării penale din
toamna anului 2001, care a fost

infirmată de Parchetul General
un an mai târziu.

Faptele disjunse
au acuzaţi de tristă
notorietate locală

Pentru edificarea sătmărenilor şi întru lămurirea organelor
de urmărire penală, publicăm
astăzi disjungerile conţinute de
dispozitivul
rechizitoriului
PNA.
Se dispune disjungerea cauzei privind inculpatul Anderco
Horea, continuarea cercetărilor
şi identificarea persoanelor implicate în realizarea unui prejudiciu de 46.039.897.707 lei
bugetului local al municipiului
Satu Mare prin aprobarea taxelor de către inculpatul Anderco
Horea, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materie, aşa cum
rezultă şi din raportul Camerei
de Conturi Satu Mare, urmând
a se definitiva şi raportul întocmit de specialiştii din cadrul
Parchetului Naţional Anticorupţie, care au stabilit că SC
Florisal s-a privatizat în mod
fraudulos şi a beneficiat de alocarea unor sume uriaşe de la
bugetul local prin întocmirea în
fals a situaţiilor de lucrări.
Se dispune disjungerea şi
continuarea cercetărilor pentru
săvârşirea infracţiunilor de abuz
în serviciu contra intereselor
publice, reţinute în sarcina inculpatului Anderco Horea în raportul Camerei de Conturi a
Judeţului Satu Mare privind:
efectuarea unor plăţi nedatorate
în sumă de 2.363.189.202 lei
către SC Alfarom SRL Satu
Mare, fără a avea documente
justificative, efectuarea unei
plăţi în sumă de 699.661.503 lei
către fundaţia Compact Bucureşti şi achiziţionarea unui autoturism Skoda Octavia de către
inculpatul Anderco Horea cu
încălcarea prevederilor legale şi
cauzarea unei pagube de
55.000.000 lei.
Se dispune disjungerea cau-

zei şi continuarea cercetărilor
faţă de învinuita Serasz Virginia
şi faţă de martorul Tătar Vasile,
care în autodenunţurile făcute la
data de 18.09.2003 au declarat
că au falsificat facturi privind
achiziţionarea de utilaje pentru
a-i da mită inculpatului Anderco Horea.
Se dispune disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor în
vederea realizării expertizei solicitate prin ordonanţa din
29.07.2003 privind evaluarea
patrimoniului public preluat în
mod abuziv de la SC Locaterm
SA Satu Mare şi predat în mod
abuziv către Regia Autonomă
Comunală Satu Mare, urmând a
se stabili persoanele care se fac
vinovate de distrugerea acestui
patrimoniu.
Se dispune disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor
pentru evaluarea casei inculpatului Anderco Horea din localitatea Apa, pentru construirea
iazului amenajat din bani publici pe terenul cumpărat de SC
Samcif SA Satu Mare, iar faţă
de inculpatul Dinu Adrian şi
Nistreanu Mircea se vor administra probe pentru a se stabili
darea sumei de 1.000 euro cu
titlul de mită pentru efectuarea
plăţilor aferente contractului de
subantrepriză încheiat la data de
01.07.1999.
Se dispune disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor
faţă de inculpatul Dinu Adrian,
director general al SC Samcif
SA, şi faţă de inculpaţii Suceveanu Cornel, Suceveanu Claudiu, Surducan Dorelo Nicolae şi
Tău Ioan pentru modalitatea
obţinerii unor lucrări de reparaţii străzi în municipiul Satu
Mare, lucrări care constituiau
obiectul contractului de concesiune încheiat cu SC Construcţii Drumuri SA Satu Mare,
consecinţa fiind cauzarea unui
prejudiciu acesti societăţi în
sumă de 8.116.411.000 lei.
Se dispune disjungerea şi
continuarea cercetărilor faţă de
inculpatul Anderco Horea privind vânzarea unui teren către
SC Karo România, existând indicii că pentru eliberarea autorizaţiei de construire terenul să
fie cumpărat de la el prin intemediul soţiei sale, Roman Mariana. Aceasta a achiziţionat
terenul cu suma de 20.000.000
lei, pe care în câteva săptămâni
l-a revândut cu suma de
700.000.000 lei, pe care a virato în contul inculpatului Anderco Horea.
Se dispune disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor
faţă de inculpatul Anderco
Horea privind vânzarea la licitaţie a unui teren către Drax-

Ex primarul municipiului Satu Mare, Horea Anderco

lmayer GMBH în condiţiile în
care terenul, care a aparţinut
Ministerului Apărării Naţionale, a fost subevaluat, sens în
care inculpatul ar fi cerut o
sumă de bani cu titlu de mită.
Se dispune disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor
faţă de inculpatul Anderco
Horea privind eliberarea unei
autorizaţii de construire pentru
Lukoil România, existând indicii că terenul vândut aparţine
domeniului public al municipiului Satu Mare, inculpatul refuzând eliberarea autorizaţiei de
construire până nu a primit 10%
atât de la vânzătorul, cât şi de la
beneficiarul terenului.
Se dispune disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor
faţă de inculpatul Anderco
Horea privind nerealizarea contractului de asociere în participaţiune cu McDonalds România şi nerealizarea proiectu-

lui de construire a unui magazin
Metro în municipiul Satu Mare,
deoarece aşa cum reiese şi din
declaraţiile mai multor persoane audiate în cauză, pentru
realizarea acestor două proiecte
inculpatul solicitând sume importante de bani cu titlu de
mită.
Se dispune disjungerea cauzei faţă de inculpatul Timciuc
Constantin pentru stabilirea întregului prejudiciu cauzat Administraţiei Pieţelor prin
atribuirea ilegală a spaţiilor comerciale, în schimbul pretinderii de la agenţii comerciale de
bani sau alte foloase pentru
sine.
Se dispune disjungerea cauzei faţă de Creţu Sorin şi continuarea cercetărilor faţă de
acesta privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi
spălare de bani.

În bezna economică ce s-a aşternut peste Sătmar în perioada ex-primarului Anderco, singurul loc „luminat” a fost
Palatul Administrativ
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Suspiciuni cu privire la cheltuirea fondurilor alocate de Ministerul Justiţiei pentru reabilitarea clădirii
Tribunalului Satu Mare

U

n bărbat în vârstă de 45 de ani a fost rănit grav miercuri dimineaţă, după ce plafonul
unei săli de judecată din Tribunalul Satu Mare, clădire aflată în plin proces de reabilitare,
s-a prăbuşit sub greutatea sa. O bucată din planşeu a căzut peste etajul inferior, împreună
cu bărbatul, un deţinut care lucra în pod. Bărbatul executa o condamnare în Penitenciarul Satu
Mare şi fusese scos la muncă în baza unui contract încheiat de societatea Iasicon, contractorul
lucrărilor de reabilitare ale clădirii monument, cu Penitenciarul Satu Mare.
Deloc întâmplător, ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a dispus un control la Tribunal,
oficiali din corpul de control al ministerului urmând să verifice modul în care au fost cheltuite,
până în prezent, sumele alocate pentru reabilitarea imobilului.
Vasile Dan

Ploaie cu moloz
şi oameni

În sala de la ultimul etaj al
clădirii se pregătea debutul unei
şedinţe de judecată, iar în incintă se aflau avocaţi şi grefieri.
Nicio altă persoană nu a fost rănită.
Bărbatul rănit, palid şi în
stare de şoc, a fost transportat la
Unitatea de Primire a Urgenţelor, fără leziuni externe vizibile,
au afirmat iniţial oficiali din
Tribunal. Ulterior, s-a dovedit
că acesta suferise leziuni interne, mai exact o fractură la
coloana vertebrală, fiind internat în spital.
Clădirea Palatului de Justiţie
a fost inclusă în reabilitare, lucrările fiind executate de Iasicon, o societate ieşeană avizată
să efectueze lucrări la clădirile
de patrimoniu.
În mod ciudat, condiţiile în
care muncea bărbatul nu fac
pentru moment obiectul unei
anchete la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Conducerea
Tribunalului forţează
mâna Ministerului
Justiţiei

În cadrul unei conferinţe de
presă organizată în ziua producerii acccidentului, oficialii Tribunalului au anunţat că
evacuează etajul doi al clădirii.
”Primă măsură pe care am dispus-o a fost să închidem tot etajul doi al clădirii, în partea
aceasta care nu este în şantier.

Nu ştiu unde ne vom muta. Deocamdată este vacanţă judecătorească, sunt mulţi colegi în
birouri şi atunci persoanele care
au birouri la etajul doi se vor
muta în locul colegilor care
sunt în concediu. Sălile de judecată le-am închis cu totul. Nu
va mai avea acolo acces nimeni”, a declarat preşedintele
Tribunalului Satu Mare, Rodica
Grosoş Maxim.

Ultimele lucrări la
acoperiş, în 1890

”Nu avem condiţii igienice
elementare. Avem o singură
toaletă la 160 de angajaţi care
îşi desfăşoară activitatea în
această clădire. Situaţia de la
Satu Mare este cunoscută de
Ministerul Justiţiei, Ministerul
de Finanţe şi CSM. Aici chiar
trebuie făcute reparaţiile capitale. Acoperişul cedează, nu a
mai fost schimbat din 1890.
Toată clădirea trebuie consolidată. Am avut o întâlnire cu colegii judecători de la Tribunal şi
Judecătorie, care au spus că
acum acceptă să se mute în birourile colegilor aflaţi în vacanţă, însă din septembrie
refuză să intre în clădire. Eu nu
pot să îmi asum responsabilitatea pentru vieţile atâtor oameni”, a declarat Maxim,
încercând forţând astfel Ministerul Justiţiei să aloce sumele
necesare continuării imediate a
lucrărilor.

Mai cer cinci milioane
de lei

Potrivit estimărilor conducerii Tribunalului, aproximativ 5
milioane de lei, necesare finalizării lucrărilor la corpul B al
clădirii, ar permite conntinuarea
activităţii fără ca justiţiabilii să
fie afectaţi, înainte de finalul
vacanţei judecătoreşti.
”De când am semnat contractul de lucrări am făcut atâtea demersuri, am bătut la
atâtea uşi, am făcut atâtea memorii, ca să obţin nişte bani în
plus. Anul trecut în 2012, în
condiţiile în care noi trebuia să
primim 19 milioane de lei, potrivit graficului de execuţie, am
primit pe fila de buget la începutul anului doar 700.000 lei.
După care, cu cerşeală, cu umilitul, cu bătutul la uşi, am reuşit
să încropim în jur de 3 milioane
de lei. Executantul nu putea să
lase şantierul aşa cum era, că se
părăginea, astfel că a mai lucrat
de 3,5 milioane lei pe datorie.
Anul acesta am primit 7 milioane de lei, din care 3,5 milioane de lei era datoria pe anul
trecut şi am mai rămas cu 3,5
milioane de lei, cu care s-a
făcut tot ce s-a putut face. Ca să
ne putem muta acolo şi să
putem folosi şi sălile de judecată din clădirea nouă şi să aibă
acces şi publicul, mai este nevoie de încă 5 milioane de lei”,
a declarat Maxim.

Cazanaciuc, n-a cedat iniţial
presiunilor preşedintelui Tribunalului, anunţând în presă că
trimite la Satu Mare reprezentanţi ai corpului de control, pentru ca aceştia să verifice modul
în care au fost cheltuite fondurile destinate reabilitării.
Proiectul de reabilitare al Palatului de Justiţie are o valoare
de circa 40 de milioane de lei.
Lucrările la clădirea B ar fi trebuit să fie finalizate la 1 aprilie
2012, iar recepţia întregii clădiri trebuia semnată la 1 aprilie
2013.

Căpraru. Potrivit unui comunicat remis de Tribunal, discuţiile
purtate au vizat problemele financiare, dar şi suplimentarea şi
redistribuirea unor sume de

bani, având în vedere rectificarea de buget care urmează.

Ministrul Justiţiei, Robert

Grosoş Maxim ar putea fi
cercetată pentru vătămare corporală din culpă
Deţinutul rănit ar putea depune plângere pentru vătămare
corporală din culpă, faptă pentru care ar putea fi incriminate
deopotrivă conducerile Penitenciarului, Tribunalului şi societăţii executante, care se pare că
nu a respectat normele de protecţie a muncii. În cazul în care
medicii constată că este vorba
despre o vătămare corporală
gravă, poliţia are obligaţia să
înceapă din oficiu urmărirea penală.
Joi, conducerea Tribunalului
a anunţat că nu a primit nicio
comunicare din partea Ministerului de Justiţie cu privire la
efectuarea vreunui control de
către corpul de control. În
aceeaşi zi, Grosoş a avut o întâlnire, la Bucureşti, cu secretarul
general
adjunct
al
ministerului de resort, Valentin

ContiTech Carei a deschis o
nouă hală de sculărie, investiţie
evaluată la 1,5 milioane de
euro. Noua sculărie are o suprafaţă de 1.060 de metri pătraţi.
Investiţia, generată de creşterea
numărului comenzilor pe care
concernul Continental le direcţionează către Carei, aduce 50
de noi locuri de muncă în municipiu.
Rafael Mansurov, directorul

general al ContiTech Carei,
afirmă că investiţia a fost declanşată de o creştere semnificativă a volumului comenzilor,
pentru care a fost amenajată în
incinta clădirii un sector de proiectare, dotat cu maşini unelte
cu comandă numerică şi sisteme ultramoderne de măsurare
în 3D.
Concernul Continental, care
deţine fabrica din Carei, a în-

cheiat anul 2012 cu o cifră de
afaceri de 32,7 miliarde de euro
şi este unul dintre cei mai importanţi furnizori pentru industria auto la nivel mondial.
Continental are în prezent peste
165.000 de angajaţi în fabrici
deschise pe teritoriul a 46 de
ţări.
De la intrarea pe piaţa românească a producţiei de componente auto, concernul a investit

peste 700 de milioane de euro.
Continental deţine sapte unităţi
de producţie si trei centre de
cercetare şi de dezvoltate în Timişoara, Sibiu, Carei, Nadab,
Brasov şi Iaşi. Continental este
partener al unui joint-venture în
Slatina şi al unui centru de distribuţie al anvelopelor pentru
Europa de Est.
Mihai Bledea

Ministrul Justiţiei n-a
muşcat găluşca

Urmăriţi evoluţia anchetei pe
www.gazetadesatumare.ro

ContiTech Carei, hală de sculărie în valoare de 1,5 milioane de euro
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Casa în care a murit Michael Jackson a fost
vândută cu un discount de 20 de milioane de dolari
Casa din poza care are o arhitectura în stil franţuzesc, a
fost casa în care Michael Jackson şi-a trăit ultimele clipe.
Preţul la care aceasta a fost estimată s-a ridicat la 38 de milioane de dolari. Cel care a
cumparat suberba reşedinta a
scos din buzunar 18.1 milioane
de dolari, cu 20 de milioane mai
puţin.
Noul proprietar este Steven
Mayer, directorul companiei
Cerberus Capital Management.
Casa este dotată cu cinematograf, lift, sală de sport, piscinpă,
cramă pentru vinuri şi o casă de
oaspeţi spectaculoasă. Casa se
întinde pe o suprafaţă de 1580
de metri pătraţi şi a fost construită în anul 2002, după schiţele concepute de Richard
Landray.
Ca să stea în casa, Michael
Jackson scotea din buzunar

suma de 100.000 de dolari pe
lună.
Starul american a locuit în
această vilă în ultimele şase luni
din viaţa lui, într-o perioadă în
care se pregătea intens, la Staples Centre din Los Angeles,
pentru seria de 50 de concerte
pe care urma să le susţină la
sala O2 Arena din Londra, începând din iulie 2009. Cântăreţul a locuit în această reşedinţă
alături de cei trei copii ai săi:
Prince Michael, Paris şi Blanket.
Michael Jackson a murit la
vârsta de 50 de ani, pe 25 iunie
2009, în urma unei “intoxicaţii
grave” cu propofol, un anestezic puternic utilizat în spitale şi
în clinicile medicale, pe care
starul îl folosea la domiciliu ca
somnifer, cu complicitatea medicului Conrad Murray.

Lady Gaga a primit premiul
John Lennon pentru pace întro ceremonie care a avut loc
marţi în Islanda. Activistă pentru pace, Ono a declarat că premiul LennonOno pentru Pace,
conceput în memoria fostului
ei soţ, solistul trupei The Beatles John Lennon, reprezintă un
semn de recompensare pentru
eforturile cântareţei de schim-

bare activă a “hărţii mentale”
cu care oamenii privesc lumea.
"Lady Gaga este pozitionată
numarul unu în topul cantareţilor compozitori", a declarat
Ono pentru Reuters. "Şi atunci
când eşti numarul unu, nu vrei
să iţi asumi riscuri. Iar ea si-a
asumat", a completat Yoko.
Lady Gaga, câştigătoare a

Yoko Ono acordă premiul John Lennon pentru Pace
cântareţei pop Lady Gaga

Cine este doamna din
spatele „Gangnam Style”,
melodia care a înnebunit
planeta

Celebrul Gangnam Style,
interpretat de PSY, pe numele
său real Park Jae Sang, are împreună cu soţia lui o poveste
fericită de dragoste. În anul
2006, el s-a însurat cu Yoo
Hye Yeon, după trei ani şi jumătate de relaţie, timp în care
i-a dovedit că ea este aleasa
inimii lui, nunta lor fiind una
de amploare.
După doi ani de căsnicie,
Yoo Hye Yeon i-a dăruit soţului ei două fetiţe gemene. PSY
declara despre soţia sa că “este
genul de femeie după care
multi barbaţi ar fi invidioşi.”
Ea il răsfaţă pe soţul său în
fiecare dimineaţă cu nouă feluri de mâncare, programul ei
fiind unul coplesitor. Pe lângă
faptul ca este o soţie model, ea
a luat lecţii de muzică, specializandu-se in violoncel.

premiului Grammy, care a atins
faima cu albumul său de debut
“The Fame” în 2008, a acceptat
premiul accordat la Reykjavik,
impreună cu premiul în bani,
pe care îl va dona fundaţiei de
combatere a SIDA a lui Elton
John.
Lady Gaga a declarat că va
continua "comunicarea cu

lumea şi liderii ei in acelaşi
mod plin de compasiune" şi a
dedicat premiul “tinerilor din
întreaga lume". “Am curajul sa
manifest compasiune într-o era
a cinismului” a adăugat ea.
Yoko Ono a decernat luna
trecuta în New York acelaşi
premiu membrelor formatiei
Pussy Riot, iar în trecut altor
activişti pentru pace.

Era normal ca Madonna să
nu se mulţumească doar cu reuşitele din 2012 şi să vrea să le
mai dea peste bot tinerelor sale
coelge şi anul ăsta. Ea lucrează
la un proiect secret (intitulat sugestiv "secret project") alături
de Steven Klein. Proiectul este

atât de secret că nu se ştie mare
lucru despre el. Diva a postat
însă un trailer, care prezintă o
Madonna foarte întunecată, distructivă. Deşi are doar un
minut, easer-ul realizat la viitorul album reuşeşte să transmită
emoţii intense.

ŞTIRI

23 iulie2013

Politiciana SEXY Anca
Cârcu a picat Bac-ul
„Intelectuala” din PRM
nu a reuşit să treacă examenul maturității. Din păcate, Vadim Tudor cu
serviciile secrete de pe
Marte au împedicat-o pe
Ancuța Cârcu să ia bac-ul.
Evo News o susține și o
încurajează.
La 29 de ani, bruneta
sexy a susținut examenul
de bacalaureat, dar nu a
luat note de trecere la
două dintre materii. “Îmi
pare rău că am fost
proastă, m-am ocupat mai
mult de Vadim, decât de
viitorul meu. În toamnă,
nu o să îi mai dau satisfacţie fostului preşedinte
PRM şi o să iau cele două
probe la care am picat,
matematică şi fizică”, a
declarat Anca Cârcu.

Nelu Curca din „La Bloc”
s-a facut preot!!!

Madonna ne pregăteşte
ceva

Incredibil, ar spune unii. Transformare totală în viata îndrăgitului actor care s-a făcut remarcat datorită rolului pe
care l-a avut la PRO TV. Fanii acestuia sunt zi de zi pe pagina de Facebook a artistului, uluiţi că acesta nu mai postează
mesaje şi nici măcar nu răspunde. Noi am fi sperat sa fie o
glumă, însa…drumul în viaţă fiecare şi-l face cum poate.

COMENTARII PRELUATE DE PE INTERNET:
l
l
l

Vali - „s-a prostit nu s-a preoţit”

Cosmin D. - „hai măă, Neluţule, că tu ai fost şi pe
taxi…ce dacă eşti 2-3 ani preot?”

anonim - „Neluleeeeeeeeeee, cum merge cu livrările?”
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O "ea" l-a servit cu o cafea.
Dulce. Şi atunci a văzut-o.
Era Bri. Urechile i s-au înroşit, stomacul i-a urcat în gât,
iar mintea îi oscila undeva
între hara-kiri şi hara-ripu. A
vrut-o, a curtat-o rapid şi au
rămas împreună. (…) O vizita des, dar îl deranja faptul

că diva era doar o simplă…
servantă, a unei foste învăţătoare. Şi-atunci i-a venit
ideea. A vorbit şi cu cumnatul, cu Ovi. Au decis că aşa
e cel mai bine. "O facem pe
învăţătoare viceprimăriţă, iar
a mea devine şefă". Zis şi
făcut. (…) Ulterior, a vrut-o

mai aproape, mai des, mai
mult. I-a rezolvat o excursie
de la agenţia de turism spre
palat. A adus-o. I-a spus nevestei "pa", Brighitei i-a dat
SPA, Papiţei i-a spus "na", şi
uite-aşa, ne-am ales cu încă
patru ani de trânte în palat.
Ţa!

mesit, disperat de faptul că e pe
cale să rămână fără mălaiul bugetar, supărat că îşi vede spulberată varianta locală a Visului
American, "The Szatmarnemeti
Dream", un Logan şi un apartament cu garaj lângă Piaţa de vechituri…

a propulsat-o pe Ani, pe fumul
de ţigară, pentru a-şi apropia
astfel un deputat. Vorba aia, nu
se ştie niciodată când vei avea
nevoie de el. Aceleaşi guri,
multe-multe de tot, susţin că
nici doctorul Tăut n-a avut
nimic împotrivă (deşi nu era de
faţă) întrucât şi-ar fi făcut şi
domnia sa niscaiva concedii pe
banii lui PET prin Austria.

zielele trecute de municipalitate. Inginerii pricepuţi, cu state
vechi de plată din Primărie,
care lucrează pe banii statului
(dar facturează pe PFA) apreciază că această informaţie nu
are valoare de ştire, întrucât lăptucile, cu sau fără chipuri, vor
răsări şi de acum încolo din asfalt, pentru că acesta este mai
subţire cu vreo câţiva centimetri
decât apare prin facturi, iar pista
este şi ea mai scurtă cu vreo 200
de metri. Mai mult decât atât,
Roca turnată sub asfalt e puţină,
pământul se afundă, iar apa bălteşte. Şi să mai acuze cineva
municipalitatea că nu sprijină
agricultura!?! Pe dig e clar o
orezărie în devenire, pe care se
circulă când cu bicicleta, când
cu motocicleta. În curând, dacă
totul merge bine, vom repopula
digul cu tractoare.

Gura târgului

(D)efectul butterfly

Un fitofag de presă şi-a pus
în gând, în urmă cu mai mulţi
ani, să facă nişte bani, să-şi
tragă un apartament în complexul Butterfly şi să devină grof.
Pentru asta face orice. După ce
a obţinut în mod ilegal finanţare
pentru un proiect european, mai
nou, s-a trezit să grohăie şi să le
dea limbi în dos consilierilor locali care, crede el, vor debloca
sistemul de turnat bani din Primărie către site-ul său anonim,
al cărui număr de afişări l-am
depăşit deja până şi noi, care
am împlinit nesperata (de către
unii) vârstă de două luni. El are
vreo şase ani, dacă nu mă înşel.
În ultima vreme, cu limbi,
dar si cu groh-grohuri răutăcioase, încearcă să-şi deschidă
mai larg uşile spre lozul în plic
al municipalităţii, dând "like" şi
comentând încurajator demersul prin care Satu Mare a fost
lăsat fără festivaluri de Rock &
Jazz. Face asta cu toate că cei în
dosul cărora riscă să alunece şi
cu nasul, nu doar cu limba, nu
explică ce dinte au împotriva
celor de la ALTAR, care s-au
lansat la precursorul Samfest
Rock-ului, ce au împotriva scenei pe care a concertat Krematory, Negură Bunget, God... Şi
nici de ce nu mai e bun Al di
Meola, sau ce dracu' a greşit
Adam Baldych, de nota zece la
Giulliard, cu premii pentru
vioară în jazz, în clasic, în academic.
Acest facebook-ist amator de
"nyoltz ora pihenes" şi mâncău
de bani publici "like"-uieşte ca
un habotnic criticile, după care,
spăşit, merge să-şi ridice merticul, blana, banul, tocmai de la
oamenii pe care i-a blamat. Cei
ce i-au dat banii sunt cei cu care
mânca la masă, cu care bea la
terasă, cei cărora le mulţumea
(drept e că doar pentru EDDA).
The butterfly (d)efect,
această bătaie de gene a sa online, care, crede el, generează
tsunamiuri în Primărie, e doar
un grohăit nesingur, al unui hă-

Urăte şi fără principii

După ce schematicii din sistemul poliţienesc l-au turnat ca
nişte vărsători zodiacali pe fostul şef de la Investigaţii Criminale, care nu era neapărat uşă
de biserică (dar nici anticristul
suprem), o nouă condamnare şi
expulzare din poliţie este pe
cale să se nască, de această
dată, ceva mai meritat. Protagonistul episodului va fi nimeni
altul decât Dinu, despre care
umblă zvonul că ar fi un specialist în furt şi măsluit de probe.
Impus şi menţinut şef pe criterii
mai mult decât dubioase, acest
şpăgărici, de altfel – un reprezentant de seamă al serviciului
miliţienesc, este pe cale să o ia
fuga-fuga prin păduri, pentru aşi salva pielea. Surse maramureşene susţin că suspiciunile
care planează asupra acestuia
sunt de natură penală, în măsură
să-i asigure câţiva anişori de răcoare.

Promovarea
locomotivei
meritocrate

Ei bine, după ce şi-a petrecut
tinereţea apărând tastele maşinii
de scris cu unghii de 13 centimetri, Ani a' lui Tavi şi-a văzut,
în sfârşit, visul cu ochii, în decembrie trecut, când a fost promovată, de la nimic la
excepţional, pentru merite deosebite. Unii poliţişti se întreabă, pe bună dreptate, ce alte
merite are doamna nepereche a
deputatului pereche, în condiţiile în care îşi petrece 80% din
timpul de la birou în faţa uşii,
fumând. Potrivit zvonisticii,
Costică, fidelul executant a lui
'nea Mircică de la "La Mircea",

Gura târgului

Mircilă s-a predat la
austrieci

Sătul să vadă în retrovizoarele de la Q doar Palatul Administrativ şi aceleaşi patru clase
primare pe care le-a absolvit, pe
bune, fără pachete de acasă, Micrilă, care anunţase că se va
pune la dispoziţia DNA dacă
apar dovezi cu privire la fraudarea referendumului de demitere
a preşedintelui Băsescu, a luat
o decizie aplaudată îndelung de
Palatul Administrativ. S-a predat… unui concediu, în Austria,
după ce în ultimele două luni a
pontat cam o oră pe zi la biroul
din Palat, fiind prea ocupat să-l
homosexualizeze pe senatorul
Marian în Govorozeta de NordVest. O pauză binemeritată,
spunem şi noi, având în vedere
faptul că umblă vorba pe la etajul I că Ştef, ascultat de SRI şi
încercat greu de ANI şi DNA,
nu tare mai are unde să o culce
pe Brighi. O posibilă soluţie a
fost, pentru niscaiva zile, şi biroul lui Mircea.

Asfaltul din buzunare

O femeie în vârstă de 45 de
ani a fost surprinsă în timp ce se
închina la o frunză de lăptucă
pe care era întipărit, minunemare, conturul Palatului Administrativ, iar deasupra lui, chipul
fără de prihană al viceprimăriţei
Papici. Femeia s-a minunat însă
mai mult de faptul că lăptuca
răsărise din asfalt, decât de faptul că avea chip de om şi unghi
de palat. Evenimentul s-a produs pe digul Someşului, pe
pista de biciclişti recepţionată

Jiu-Jitsu, rîzi, de ce nu
răzi?

Surprins ca semnatar al unui
document care-l aruncă pe protectorul său, Ovidius, din
Transporturi - direct cu capu-n
zidurile Direcţiei Naţionale Anticorupţie, preşedintele judeţului râde din ce în ce mai puţin.
În mod eronat, acest fapt nu i-a
fost reclamat lui în mod direct,
ci ne-a fost adus la cunoştină
nouă. Îl informăm pe această
cale pe domnul preşedinte că ar
trebui să râdă mai mult, întrucât, după cum se ştie, râsul vindecă orice boală. Nu ştim dacă
hoţia de care se face vinovat e
neapărat o boală, sau e o meteahnă cu care s-a învăţat de la
mentorul său protector, dar…
încercarea moarte n-are. Aşa că,
jiu-jitsu, râzi, de ce nu râzi?

Facebook-ul lui
Govorilă, întreg
judeţul Satu Mare

O femeie care se trânteşte actualmente cu un om căruia Govorilă îi datorează nişte favoruri
a fost răsplătită pentru amiciţia

Adrian Ştef, deformat de
Haloween

Gura târgului

vicelui cu antenorul ei de pat.
Deşi lipsită de orice urmă de
competenţă, femeia a fost promovată, pe filiera govorească,
şefă la Nou-Născuţi, în Spitalul
Judeţean. După ce şi-a plantat
neamurile prin posturi cheie, să
ajungă mâna lui mică la mai
mulţi bani mari, Govorilă se
comportă în viaţa reală precum
un copil idiot pe facebook,
"share"-uind, în loc de poze,
funcţii şi către prietenii şi prietenele prietenilor săi.

Prohodul lui Sile

În ultimii doi ani, cel mai
mare gunoi(ier) al Sătmarului,
ţanţoşul Sile care umblă după
29 de zile, a cântat prohodul
Gazetei de Nord Vest de rit
vechi, lăudându-se că îi va da
lovitura finală pe la spate. Gazeta veche a primit întradevăr o
lovitură pe la spate în luna mai,
dar de la prietenul său de de învârteli şi colboteli, Mircică Cufurică. Recent ne-au parvenit
referitor la marele gunoier al
Sătmarului nişte înregistrări făcute într-un hotel de patru stele
din Oradea, la care acesta petrecea lunar o noapte de cu seară
până în zori, împreună cu un judecător ştab de la Curtea de
Apel, un avocat boulean, beţivan şi bădăran şi un afacerist
mai mocan, jucând poker, aranjând procese şi tratându-se cu
whiskane, şpriţane şi puştane.
Există şi un film în care cei
patru crai din Nord Vest se bat
ca şi chiorii după o partidă combinată de popa-prostu’ cu sex în
grup. Potrivit unor surse anticorupte, până la curăţenia de
toamnă marele gunoi(ier) al
Sătmarului va fi scos din oraş
urmând să fie transportat şi depozitat într-o locaţie mai ecologică gen Gherla sau Aiud.
Având în vedere experienţa sa
în spaţii verzi, nu este exclusă
nici locaţia Periprava din Delta
Dunării, unde se face specializare în tăiat de stuf şi prins de
şerpi.

PAMFLET

Pe vremea când viceprimăriţa conducea cu mâini de
fier, acoperite cu mănuşi de
dantelă, o agenţie de turism
cu nu mai puţin de trei angajaţi, sensei a pătruns în biroul distinsei. Era o zi toridă.
S-a aşezat, tacticos, pe cât
poate sensei să fie, la masă.

foto: Facebook

Competenţă şi potenţă
(poveste de adormit pe tatami)

Mafia lebeniţelor

Pieţele şi principalele străzi
din Sătmar au fost iar cotropite
de vânzătorii de lebeniţe. Aceştia nu sunt însă producători
adevăraţi, din Oltenia sau din
zona Careiului, ci majoritatea
sunt romi vânjoşi din Stâna,
care ar fi buni la coasă ori la
munci de defrişare sau de canalizare. Romii din Stâna se disting nu numai prin faptul că nu
sunt producători adevăraţi ci şi
prin condiţiile neigienice în
care îşi vând marfa, pe care o
obţin în multe cazuri prin escrocarea sau şantajarea producătorilor reali. Problema lebeniţarilor din Stâna există de mai
mulţi ani la Satu Mare,
dar Poliţia Locală şi Poliţia
Municipală, precum şi Garda
Financiară şi Protecţia Consumatorului dorm precum porcul
în cucuruz. De ani de zile se
pune întrebarea cine îi sprijină
pe romii din Stâna să aibă monopolul vânzări lebeniţelor în
Sătmar, în condiţiile în care
Stâna nu a existat şi nici nu
există nici măcar un fir de lebeniţă. De ani de zile se pune întrebarea cine le eliberează
romilor din Stâna certificate
false de producător. De ani de
zile se ştie că o parte din lebeniţe sunt aduse din Ungaria,
din Turcia sau de pe alte coclauri. De ani de zile se ştie că
în spatele acestei afaceri profitabile se află vicele Mircică de
la Consiliul Judeţean, care a intervenit la primarii municipiului Satu Mare şi la şefii Poliţiei
ca să îi lase pe romii din Stâna
să işi faca mendrele cu lebeniţele luate prin jegmăneală de la
producătorii adevăraţi. În numele producătorilor şi consumatorilor, aşteptăm ca organele
abilitate să pună capăt în acest
an acestei afaceri necurate şi să
ne dumirească ce profit scoate
vicele Mircică de pe urma amicilor săi romi din Stâna.
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Aventurile ero(t)ice ale colonelului Văsălică

G

azeta de Satu Mare prezintă în exclusivitate o parte interesantă a vieţii colonelului Văsălică, un personaj altă dată
renumit al judeţului. Retras acum într-o somptuoasă
casă, colonelul are antcedente de mare romantic, dar şi antecedente penale, inclusiv o condamnare cu suspendare pentru trafic
de influenţă. Vă prezentăm faţa nevăzută a colonelului Văsălică,
un personaj care s-a dovedit a fi un romantic incurabil până şi în
vecinătatea prostituatelor.

Marile iubiri

În primii ani de şefie la Poliţia judeţeană Satu Mare, colonelul Văsălică făcea paradă de
tandreţe şi de giugiuleală cu
prima lui soţie, doamna Zoe.
Epata întotdeauna în faţa colegilor şi a subalternilor la botezuri, nunţi, înmormântări,
revelioane şi alte paranghelii, ţinând-o de mână şi giugiulind-o
tot timpul. Nu scăpa nicio oca-

Apoi, deşi se apropia de vârsta
reumatismului, în colonelul Văsălică a erupt romantismul,
încât a ajuns să-i compună poezii şi cântece de dragoste. La un
moment dat şi-a schimbat şi numărul de înmatriculare de la
Merţanul primit în dar tot tot de
la amicul Mitică, solicitând,
după SM şi număr, indicativul
DVR, pe care i l-a tradus iubitei
sale năbădăioase „Dragoste

după ora 24, colonelul Văsălică
şi adjunctul său Săndică s-au
scuzat faţă de soţii că trebuie să
meargă la inspectorat să-şi felicite subalternii de serviciu de
Anul Nou, dar în realitate s-au
dus la motelul La Mircea, unde
s-au întâlnit cu amantele lor,
Rodica şi Edita, cu care s-au întreţinut fierbinte pe butoaiele
din magazia motelului. După o
vreme, colonelul Văsălică a forţat-o pe focoasa Rodica să divorţeze, stresându-l pe soţul
acesteia cu metode miliţieneşti
până ce l-a expulzat din judeţ.
Apoi a divorţat şi el de doamna
Zoe şi şi-a întemeiat o familie
fericită, cu care a făcut iar paradă de iubire şi de moralitate.

Răpirea
dansatoarelor

Fugă prin pădurile de la Valea Măriei
zie în care să nu declare asistenţei ce dragoste veche, profundă
şi arzătoare este între el şi
doamna Zoe, pe care o proclama femeia vieţii sale. Într-o
bună zi, în viaţa sa a apărut însă
mai juna şi focoasa Rodica,
care i-a sucit total capul, după
ce i-a fost prezentată de amicul
Mitică, care-i era şi patron şi
peşte. Idila lor a început cu întâlniri amoroase într-o garsonieră de-a amicului Mitică.

Veşnică pentru Rodica”. Fiind
întrebat de doamna Zoe de ce a
ales aceste iniţiale, acesteia i-a
spus că le-a ales pentru ea şi că
înseamnă „Dragoste, Veneraţie,
Recunoştinţă”.
În perioada cât a fost inspector şef, colonelul Văsălică şi-a
stresat subalternii la revelioane
prin faptul că nicio pereche nu
putea ieşi la dans înaintea sa şi
a doamnei Zoe, care dădeau
tonul. La un revelion, imediat

Episodul s-a întâmplat în anii
de glorie ai trandafirului şi ai
patrulaterului roşu: principalul
partid de guvernământ era
PDSR, preşedintele României
era Nea Nelu Iliescu, iar primministru era Nea Nicu Văcăroiu. Finalul este demn de
paginile romanelor lui Marquez, pe care protagoniştii nu
au pus nici mâna nici ochii nici
înainte nici după. Episodul s-a
întâmplat la Cabana Teilor de la
Valea Măriei, într-o zi toridă de
vară, cu peisajul unui chef de
băiţani. În rolurile principale
masculine s-au aflat: bravul şi
romanticul colonel Văsălică, pe
atunci şeful Poliţiei Judeţene,
adjunctul său colonelul Săndică, crâşmarul Mircică, Taurul

Curtea luxuriantă a colonelului

de la partid şi Gagicarul din
Nord. În rolulrile principale feminine s-au aflat dansatoarele
de la motelul ‘’La Mircea ‘’din
Satu Mare.
Într-o zi însorită de vară,
după multă mâncare şi băutură
la o masă oferită de Taurul de la
partid la Cabana Teilor de la
Valea Măriei, participanţilor leau venit mare chef de femei.Ca
să îi facă Taurului plătitor pe
plac, colonelul Văsălică i-a dat
ordin colonelului Săndică să-l
sune pe amicul său Mircică să
aducă la Cabana Teilor dansatoarele de la ‘’La Mircea ‘’. Zis
şi făcut, pentru că ordinul nu se
discută ci se execută. Mircică
le-a adus pontoş patru dansatoare pe care şi o ospătară, pe
Noemi. Colonelul Săndică,
Taurul de la partid şi Gagicarul
din Nord şi-au luat fiecare câte
o dansatoare şi au urcat în cameră.Colonelului Văsălică i-a
căzut însă cu tronc ospătara
Noemi, pe care a început să o
curteze ca un adolescent.I-a luat
palma în mâinile sale, greu încercate şi a început să o mângâie în palmă şi să-i ghicească
viitorul fericit. Cu lacrimi de
crocodili, i-a destăinuit ospătarei destinul său şi sentimental
nefericit. Din când în când îi
pupa mâna lui Noemi. La un
mement dat, sesizând, că
Noemi este unguroaică, colonelul Văsălică i-a cerutut să-l înveţe cum se spune ‘’Te iubesc’’
în ungureşte şi a început să o sărute şi pe braţe.
Nu a apucat să îi ajungă la
umeri , că dintr-o cameră de sus
s-au auzit urlete de durere. Apoi
una dintre dansatoare a coborât
goală precipitată, strigând că
bărbatul cu care s-a cuplat (Taurul de la partid) a muşcat-o de
lindic de era să il rupă, iar, după
ce a strigat de durere, a luat-o la
palme.Au ieşit despuiate şi precipitate din camere şi celelalte
dansatoare şi au decis să plece
de la cabană întrucât au de-a
face cu canibali. Colonelul Vă-

sălică şi Taurul de la partid au
încercat să le oprească cu forţa
dar dansatoarele i-au împins şi
au cazut pe spate de beţi ce
erau. Speriate de moarte, dansatoarele au fugit prin pădure şi
pe câmp spre localitatea Livada. Nemilos colonelul Văsălică l-a sunat pe şeful de post
din Livada ordonându-i să le
prindă pe dansatoare şi să le
aducă înapoi. Şeful de post le-a
prins într-o tarla de grâu, le-a
pus cătuşele şi le-a dus înapoi la
cabană, unde au fost luate la
palme de colonelul Văsălică,
care le-a ameninţat, că, dacă
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spun ceva, le bagă în puşcărie
pe viaţă.
Ospătara Noemi a avut totuşi
curajul să vorbească. Când
spaţiul ne va permite, vom
reproduce înregistrarea integrală.Faptele colonelului Văsălică şi ale ciraţilor săi se
încaderează penal în viol în
grup şi sechestrare de persoane.Faptele nu sunt prescrise.
Orişicum, pe colonelul Văsălică
l-a bătut Cel de Sus.Prima soţie
l-a părăsit, a doua îl înşeală, a
fost condamnat pentru trafic de
influenţă şi urmează să intre la
răcoare pentru calomnie şi fals
intelectual.

Văsălică s-a retras într-o căsuţă ultramodernă
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