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Bişnitari, curtezane, procurori şi politică naţională
Petru Romoşan

Cu tot regretul, trebuie sa ne adaptăm pe cât posibil
ideile şi limbajul la realitate. Pentru că, dacă nu, una vorbim şi
alta fumăm.
Cei doi foşti miniştri liberali (frumos cuvânt!) ai Transporturilor şi actuali candidaţi la puşcărie, Relu Fenechiu şi Ovidiu
Silaghi, au un trecut şi talente cunoscute şi recunoscute de bişniţari. (“Îl stiu pe Ovidiu Silaghi dinainte de 1989, cînd eram tânăr
procuror, iar el îşi petrecea ziua de muncă în compania bişniţarilor
de ţigări, blugi şi valută din Satu Mare” – vezi declaraţia politică
a senatorului Valer Marian, şi: “În perioada studenţiei, Relu Fenechiu, azi 48 de ani, a câştigat bani vânzând blugi, ţigări sau casete video în căminele studenţeşti din Iaşi” – vezi EvZ, 13 iulie
2013.)
Businessmen-i, care va să zică. Businessmen-i care astăzi au ajuns, prin politică, la milioane de euro şi sunt, după limbajul de lemn al noii prese, limbaj comandat şi executat, baroni
locali. Din informaţii convergente, deci, atât Relu Fenechiu, cât
şi Ovidiu Silaghi au început cu Kent, blugi şi valută. În vremea
de tristă amintire a dictaturii comuniste, valuta era interzisă cu
totul, dar nu şi pentru protejaţii Miliţiei si ai Securităţii. Asta în
treacăt fie spus. E evident că de aceea i-a propus pe cei doi pentru
funcţia de ministru “marea constiinţă naţională”, fostul profesor
de istorie Crin Antonescu, şi tot de aceea i-a acceptat cu entuziasm fostul procuror Victor Ponta. Acelaşi senator Valer Marian,

într-un fulminant portret penal al fostului procuror Ponta, pune o
întrebare tulburătoare între atâtea altele la care nu a primit încă
nici un răspuns: “Dacă este adevărat că, în timp ce eraţi procuror
la Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aţi soluţionat un singur dosar cu rechizitoriu şi că în acesta s-a pronunţat soluţie de achitare?”
Dar cei doi miniştri liberali nu sunt singuri. Parlamentul
colcăie de "oameni de afaceri", bişniţari adică, curat incompatibili, coane Fanică. Cei mai mulţi dintre ei şi-ar fi cumpărat locul,
şi deci onoarea de a-şi aşeza fundul pe băncile Parlamentului, cu
sume enorme. Sume enorme cel puţin din punctul de vedere al
majorităţii populaţiei, foarte sărace. De unde atîţia bani de aruncat
pe o demnitate totuşi nesigură şi, în orice caz, trecătoare? Sunt
lucruri cunoscute de toată lumea, bine documentate de cei în drept
şi de ziariştii politici, care cu asta se şi cam ocupă. Şi atunci de
ce să rostim atâtea abstracţiuni, să facem teorii complicate, cînd
lucrurile sunt atât de simple şi miros atât de urât?
Statisticile care circulă în legătură cu judecătorii şi procurorii corupţi sunt cu adevărat halucinante. După câte se spune,
mai mult de 50% dintre ei ar practica într-un fel sau altul corupţia.
Uneori, cum s-a văzut deja, pentru sume ameţitoare. Cât despre
avocaţi – sunt totuşi oameni care au prestat şi ei un jurământ, au
urmat cursuri lungi de deontologie –, nici nu se mai aduce vorba.
Adică sunt asimilaţi cu naturaleţe aceleiaşi categorii de bişniţari
legalizaţi.
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Doi lideri ai mafiei politice din judeţ, audiaţi la Bucureşti de
procurorii anticorupţie

continuare în pag. 2

pag. 2 GAZETA DE SATU MARE

Ce greu e să fii
Mircea Govor!
De la Agamiţă Dandanache
la Gigi Becali

Vocea
Bucureştiului

Săracul de el! Eu nu-l
cunosc dar am auzit ce i se
coace. Strategii din Capitală au
analizat de unde se trage tot
tămbălăul ăsta de la Satu Mare.
Dacă s-ar fi certat doar liderii
şi parlamentarii sătmăreni, mafioţii de la Bucureşti nici nu sar fi sinchisit. Eventual şi-ar fi
pus problema de la cine să ia ca
să rezolve, sau dacă nu, pe sărăcia asta, s-ar fi gândit să ia de
la amândouă taberele şi să o
salveze pe cea care dă mai
mult.
Dar aşa treburile s-au
complicat. Cad oameni grei.
Băsescu e fericit. Miroase a
sânge.
Şi iată ce se vorbea în
fundul unei grădini din zona lacului Snagov.
Dragnea scapă sau
fuge din ţară şi îi dă pe alţii în
gât. Scapă pentru că nu se
poate să apară în public toate
rufele murdare.

Silaghi plăteşte şi
scapă. Pentru că a servit pe
toată lumea şi, la o adică, poate
spune şi el lucruri neplăcute. Sa mai vorbit că Silaghi nu mai
trebuie lăsat să apară în emisiuni televizate pentru că este
prost, se dă singur de gol, ca
Gigi Becali.
Şpan nu poate avea
probleme niciodată pentru că
are arhivă cu documente compromiţătoare. El este un fel de
Agamiţă Dandanache, care a
ţinut la păstrare scrisoarea pierdută.
Marian Valer trebuie
să primească o funcţie mare, de
preferinţă în străinătate, la Bruxelles. Şi mai rămâne boul de
la care a plecat totul, unul
Govor. Aşa se vorbea în fundul
curţii de pe malul lacului Snagov. "O avea bube în cap?"…
"Are pojar", a răspuns un fost
ministru, m-am interesat eu.
Succes Govor!
(va urma)

Ex-ministru cu şpan în păr

Iniţial nu şi-a adus
aminte cu precizie dacă omul de
afaceri Nelu Iordache i-a călcat
pragul. Nu a negat, dar nici nu a
exclus posibilitatea. Era marţi, el
era la telefon, la Realitatea. Miercuri, chemat la DNA, şi-a adus
aminte că este un om ospitalier.
"Păi stai, când te trezeşti cu omul
în faţa uşii, nu-l chemi în casă?".
A negat, după cum era
de aşteptat, încasarea mitei, invocând imagini surprinse de camere
video, care îl vor arăta pe Nelu Iordache, pornind de la Bucureşti, de
pe Otopeni, fără geantă. Cel mai
probabil, geanta era deja la Satu
Mare, pregătită, strălucind verde.
A negat şi existenţa aparaturii de bruiaj, în pofida faptului
că e evident că a avut acces la aşa
ceva, prin achiziţiile Folda Security, firma cumnatului fin Adrian
Ştef, pe care a favorizat-o în contracte la Cluj (Nokia, Tetarom ş.a)
sau, de ce nu, prin Şpan, ale cărui
legături simultane cu "Doi şi un
sfert" şi Mafia nu doar că îl legitimau, ci chiar îl obligau să-şi procure astfel de dotări. Pentru
liniştea ambelor tabere.
În vreme ce Silaghi încearcă să arunce în derizoriu gravitatea tuturor acuzaţiilor, de la
cele cu Referendumul pentru demiterea preşedintelui Băsescu până
la gravele acuzaţii de mită, lumea
pare să fi uitat, de ieri până azi, de
achiziţia lipsă din declaraţia de
avere a nominalizatului, semnată
de finul cumnat Adrian Ştef, preşedintele Consiliului Judeţean Satu

Mihai Bledea

Mare, un teren în valoare de câteva
milioane de dolari.
Motivele pentru care subiectul terenului din Iaşi nu a fost
redeschis odată cu vizita de miercuri la DNA a ex-ministrului nominalizato – eşuato – auto-retras
ne scapă. Ce-i drept, subiectul zilei
era altul, dar era un prilej bun pentru Silaghi să răspundă, acolo unde
clopotele răsună a cătuşe, unor întrebări mai dificile, la care nu
putea lansa cu risctus pe buze halucinogena "Bond. James Bond".
Printre întrebări, puteau fi câteva
şi despre achiziţia problemă.
Păcatele penale ale fostului ministru sătmărean încep abia acum
să iasă la iveală. Deturnarea de
fonduri de pe Aeroportul Baia
Mare spre cel din Satu Mare, unde
cumnatul Ştef organizează anual
mitinguri aviatice cu kerosen venit
din Suceava Tehnic-Asistului lui
Mirel Vlas şi a firmelor partenere
(deopotrivă specialiste în balizaj
aeroporturar, construcţia turnurilor
de control şi sponsorizări ilegale
de campanii electorale) îl apropie
pe Silaghi cu paşi repezi de finish.
Relaţia cu Şpan, aşijderea. Dacă
deputaţii nu au de gând să-şi
asume o nouă obstrucţionare a justiţiei, finish-ul ministrului cu păr
lins, vopsit şi gelat va fi altundeva
decât la Bruxelles-ul pe care îl vizează şi visează, unde este oricum
împiedicat deja de Corina, mai
creaţă decât el, impusă de la vârful
centrului USL candidat pe zonă.

Bişnitari, curtezane, procurori
şi politică naţională
Petru Romoşan

continuare din pag. 1
Populaţia politică feminină care
stă cu şezuturi mai fine pe scaunele
moi ale Parlamentului ne-a obişnuit
cu scandaluri ce se ţin lanţ. Reluate
cu nesaţ la ore de vârf de toate televiziunile sub ochiul politizat şi
chior al CNA, imagini cu femei
aproape goale, cu favorite urcânduse senzual pe cal servesc de minune
la educarea copiilor si adolscenţilor
din România democratică. Acolo
unde este bişniţă sunt şi femei rapide, decurcăreţe şi “decomplexate”. Nu e nevoie de nume aici,
ele sunt multe şi prea binecunoscute. Colecţiile tabloidelor se pot
constitui în adevărate registre ale
decăderii feminine în politică. Imaginile acestea circulă de la Moscova la Bruxelles şi până la
Washington instantaneu. Traian
Băsescu avea şi, probabil, încă mai
are teorii personale (şi de multe ori
foarte originale) despre promovarea femeilor în politică.
Şi, fiindcă veni vorba de
campionul popularităţii deocheate
care este de atâţia ani preşedintele,

el însuşi pare să fi acumulat o vastă
experienţă de bişniţar. Care i-a permis să intre în capitalism cu un frumos capital. Ce-o fi negustorit pe
atunci vaporeanul Băsescu? Kent?
Blugi? Carpete cu Răpirea din
serai? Mănuşi din nylon pentru
nunţi în Africa? Aparate video? Tot
felul de casetofoane şi televizoare?
Cafea? Whiskey? Sau alte lucruri
mai de preţ? O experienţă care nu
se uită şi care lasă urme adânci.
Noi aşteptăm progresul, bunăstarea, civilizaţia de la o asemenea
faună politică? Una ieşită din capul
activiştilor, securiştilor şi torţionarilor care prin anii ’50 aveau doar
câteva clase şi de multe ori erau
promovaţi direct din producţie, de
pe ogoare, din fabrici şi uzine. Mai
grav, le cerem cu o naivitate indestructibilă lui Ponta şi Antonescu
(de la Băsescu, în fine, nu mai aşteptăm nimic) proiecte pentru România. Care proiecte? Întreaga
clasă politică românească are de
atâta amar de vreme un singur mare
proiect, perfect sintetizat într-un
titlu de carte datorată unui alt fost
procuror, Ciprian Nastasiu, Prădarea României. Mulţi spun “noi nu
ne mai facem bine niciodată”. Şi
totuşi, în pofida evidenţelor, unele
enumerate şi mai sus, speranţa
moare ultima şi nu putem uita că
România şi-a revenit până şi după
sinistrul veac fanariot…
(correctnews.ro)
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Victor Ponta zice că-l
schimbăm fundamental
pe dracu'
Premierul guvernului
nostru capro-varzist a ieşit pe
neaşteptate la fereastră şi ne-a
anunţat "că schimbăm fundamental modul de a face politică". Adică tragem altfel o
dungă pe pereţi. Dar o facem invers. Cică guvernul lui (el nu
ştie să spună "guvernul nostru"
pentru că o jucărie primită
cadou de la parlament nici nu
poate fi numită altfel) va sta de
vorbă şi cu opoziţia pe subiecte
economice. În două vorbe, ne-a
şi explicat că propunerile opoziţiei (e drept, cam imbecile!) nu
sunt posibile. Adică Victor
Ponta va vorbi despre economie
cu Vasile Blaga. Sau cu Basile
Vlaga! Adică un procuror cu un
vameş se vor sfătui adânc! Ce o
să iasă? Aceeaşi brânză! Ca să
nu zic acelaşi rahat. Ce poate
ieşi din mintea unuia de la
Garda Financiară care vorbeşete
mai împiedicat ca un poliţai? De
altfel, liberalii au reuşit să împingă în guvern doi care rivalizează cu Moş Teacă. Radu Stroe
şi Daniel Chiţoiu. Amândoi chinuie limba română şi logica în
cel mai sfertodoct mod. La conferinţa de presă de luni, anunţată
după o altă conferinţă de presă
ţinută de Victor Ponta la un post
de televiziune, şi aceea, după
alte zeci de conferinţe de presă
în care a spus cam acelaşi lucru,
adică nimic, numitul Chiţoiu a
avut o contribuţie. Adică n-a
avut nimic de adăugat după Victor Ponta. Ei bine, înregistrăm
totuşi un progres. Luni seara, la
ora 18.07, Victor Ponta a oferit
proba marii colaborări cu PNLul şi cu ministrul său de Finanţe,
întrebându-l: "Vrei să adaugi
ceva?". Iar Daniel Chiţoiu, cu
privirea piezişă ca o coţofană
zburlită pe gard (locotenentul
lui Crin Antonescu şi al Adinei
Vălean, cuierul în care stă
geanta cu declaraţii a PNLului), cu chelia transpirată de
căldură şi gândire, s-a chinuit să
zică mâc. A gâgâit îndelung şi
abia mai târziu a adăugat o propoziţie pe măsură: "Felicităm
poziţia domnului Silaghi". Gânditorul liberal a "gâdilat" poziţia
lui Silaghi, împiedicându-se şi
de alte cuvinte şi idei. Adică "să
ne antepronunţăm săptămâna
viitoare", "dacă la finalizarea
anchetei domnul Fenechiu va fi
găsit vinovat” etc. Oricum, situaţia jenantă cu Fenechiu şi Silaghi nu pare a deranja PNL-ul
de nici un fel. Pierderea postului
de ministru al Justiţiei, jimbarea
definitivă a lui Relu Fenechiu şi
retragerea din cursă a lui Londa

Cornel Nistorescu
Color pentru Ministerul Transporturilor, după ce văpsitul din
Satu Mare a fost dat în vileag ca
amestecat cu Nelu Iordache şi
Remus Şpan, par a fi trecute
mai degrabă la capitolul ghinioane decât mediocritate, corupţie şi prostie.
Marea schimbare a
modului de a face politică anunţată de Victor Ponta ar trebui să
ne sperie. Adică vom face politică şi mai catastrofal decât până
acum. Dacă Ovidiu Silaghi,
după cum gândeşte şi după câte
se ştiu despre el, a ajuns să fie
nominalizat a doua oară pentru
un post de ministru iar Victor
Ponta n-a roşit şi nici nu a luat
poziţia Cocoşatului de la NotreDame înseamnă că nu ne aşteaptă
decât
adâncirea
infernului. Totul va fi şi mai catastrofal. Probabil că în curând
mititelul Bănicioiu de la Tineret
şi Sport va ajunge vicepremier.
Şi îi va ţine locul lui Ponta de la
PSD când Lungimea Sa va
pleca în altă vacanţă. Iar în locul
ministrului Londa Color, adică
al lui Ovidiu Silaghi, va fi promovat ca ministru sau vicepremier din partea liberalilor cultul
în cap Rareş Mănescu, alt picior
stâng al lui Crin Antonescu.
Consecinţa? De săptămâna viitoare, Ponta nu mai vorbeşte cu
nimeni. Nici cu partidul, nici cu
ţara! Hotărăşte singur. Cântă,
dansează şi declară în fiecare zi
ce-i şopteşte Bogdan Teodorescu. Chiţăie mereu anti-Băsescu şi glumeşte stupid, râzând
de ochii lumii. Economia şi guvernul vor fi declarate mereu în
stare de progres, de strălucire,
măreţie şi competitivitate. Restul, la altă emisiune de televiziune terminată în altă declaraţie
la altă emisiune de radio.
Adică vom avea miniştri şi mai proşti, directori şi
mai hoţi şi funcţionari şi mai
tâmpiţi. De parlamentari şi de
preşedinţi, ce să mai zicem. La
fel ca şi culţii în cap de ziarişti,
care, la conferinţa de presă a lui
Victor Ponta (şi cu Chiţoiu nul,
dar de faţă) au pus de patrucinci ori aceeaşi întrebare spre
a-l ajuta pe premier să răspundă
de două ori "habar-n-am" şi de
trei ori "nu ştiu". Şi ca imaginea
bolmojelii politico-guvernamentale să fie aiuritoare de-a binelea, toată conferinţa de presă
a fost transmisă în direct de
toate posturile, fără a se putea
înţelege întrebările rostite de-a
valma, incoerente, ilogice şi, pe
deasupra, neamplificate!
Se va schimba fundamental modul de a face politică
în România. Vom înţelege şi
mai nimic din ce gândeşte Victor Ponta!

Cum l-a turnat Dragnea pe Ponta
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 În 2011 şefului Fiscului, Sorin Blejnar, i-a parvenit o notă împotriva preşedintelui PSD, Victor Ponta,
din partea comisarului şef Viorel Dragnea de la SIPI Teleorman, fratele secretarului general al PSD,
Liviu Dragnea

Anul 2011 a fost unul dintre anii cei mai
negri ai regimului băsist. Vocile critice ale opoziţiei puteau fi numărate pe degete. În pofida omnipotenţei regimului Băsescu-Boc, doi
parlamentari PSD, deputatul Victor Ponta şi senatorul Valer Marian l-au încolţit în Parlament şi
la televiziuni pe preşedintele ANAF, Sorin Blejnar, una din cele mai sinistre figuri ale guvernării
portocalii, cunoscut drept principalul perceptor
de bani negri pentru preşedintele Băsescu şi pentru PDL.
Şeful statului şi şeful Fiscului au declanşat represalii împotriva celor doi parlamentari, punând serviciile secrete şi structurile ANAF
să verifice firmele cu care au avut sau aveau tangenţă. Astfel, a fost controlată la sânge, firma
editoare a ziarului la care Valer Marian a fost director înainte de a deveni senator, precum şi principalele firme care au încheiat contracte de
publicitate cu ziarul respectiv. La fel, au fost controlate firmele cu care Victor Ponta a avut tangenţă ca avocat ori care l-au sponsorizat ca pilot
de raliuri.
Într-un asemenea context, preşedintelui
ANAF, Sorin Blejnar, i-a parvenit o notă privind
pe preşedintele PSD, Victor Ponta, în care erau
vizate societatea colegului său de raliuri Keleti
Edwin, denumită SC Auto Media SRL, şi firmele
care au încheiat cu aceasta contracte de prestări
servicii, îndeosebi de publicitate. Printre firmele
vizate se afla şi o firmă controlată de fostul ministru de Interne, Ioan Rus, SC RMB Inter Auto
SRL Cluj-Napoca, care a sponsorizat SC Auto

Media SRL cu un autoturism de curse în baza
unui contract de barter.
Potrivit unor surse din serviciul secret
al Ministerului Administraţiei şi Internelor
(D.G.I.P.I.), nota respectivă (pe care o reproducem integral) ar fi fost întocmită de comisarul
şef Viorel Dragnea de la SIPI Teleorman, care
este fratele lui Liviu Dragnea, pe atunci secretar
general al PSD şi preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman. Se poate observa că pe notă a
fost consemnat cu majuscule, cu creionul, cuvântul "ALEXANDRIA", care este municipiul reşedinţă al judeţului Teleorman.
Sursele noastre spun că nota a fost în
baza informaţiilor furnizate de Liviu Dragnea,
căruia Victor Ponta i-a făcut confidenţe în legătură cu participarea sa la raliuri, având încredere
mare în acesta în condiţiile în care era mâna sa
dreaptă în partid, ca secretar general al PSD.
Dragnea fusese însă şi el încolţit de fisc şi de
presa băsistă în perioada respectivă în legătură cu
privatizarea hotelului ‘’Turris’’ din Alexandria
pe soţia sa Bombonica şi a firmei de construcţii
drumuri TelDrum pe şoferul său Relu.
Este posibil ca Dragnea să-l fi turnat pe
Ponta pentru a cădea la pace cu preşedintele Băsescu şi cu şeful ANAF, Sorin Blejnar. Prin nota
prezentată, Dragnea urmărea o dublă lovitură: săl compromită şi să-l elimine pe Victor Pomta din
funcţia de preşedinte al PSD şi să-l compromită
şi să-l elimine pe eternul său rival la şefia Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ioan Rus.
Premierul Ponta poate lămuri necunoscutele
acestei note.
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La ANI, nu ştie stânga ce face dreapta!

Comunicat de presă

 Senatorul Valer Marian desfiinţează acuzaţiile de incompatibilitate lansate de Agenţia Naţională de Integritate

"Referitor la comunicatul
Agenţiei Naţionale de Integritate privind aşa-zisa mea stare
de incompatibilitate, fac următoarele precizări:
În data de 30.07.2013 am înregistrat la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, sub nr.
34707/G/II, un punct de vedere
prin care am arătat că starea de
incompatibilitate care mi-a fost
imputată prin adresa Inspecţiei
de Integritate nr. 31715/G/II/
15.07.2013 este total nefondată,
dovedind fie o crasă superficialitate, fie o rea-credinţă vădită
din partea inspectorului de integritate Alina Loredana Ţărnă,
pentru următoarele motive:
"1. În cadrul societăţilor comerciale nominalizate, SC
Nord Vest Press SRL Satu Mare
si SC Bonda Impex SRL ClujNapoca, am deţinut un mandat
limitat de aministrator, prevăzut
în statutul acestora, care a expirat cu mult timp înainte de a deveni senator, respectiv de 18 ani
în cazul SC Nord Vest Press
SRL şi de 12 ani în cazul SC
Bonda Impex SRL.
Astfel, în cazul SC Nord
Veste Press SRL am fost desemnat administrator (alături de
alte şase persoane) prin art.6
din contractul de societate autentificat în data de 26.09.1991,
iar conform art.15 alin.2 din
statutul societăţii, autentificat la
aceeaşi dată, durata mandatului
a fost de 4 ani, deci acesta a expirat în data de 26.09.1995.
În cazul SC Bonda Impex
SRL, am fost numit administra-

S

tor conform art.7 alin.7 din contractul de societate autentificat
în data de 15.11.1999, pe o perioada de doi ani, deci mandatul
a expirat în data de 15.11.2001.
2. Societăţile comerciale nominalizate au fost dizolvate de
drept, deci şi-au pierdut personalitatea (capacitatea) juridică,
încetându-si existenţa ca subiecte de drept conform art. 40
din Decretul nr.31/1954 privitor
la persoanele fizice şi persoanele juridice, cu 3 ani înainte de
a deveni senator.
Astfel, SC Nord Vest Press
SRL a fost dizolvată prin Încheierea Tribunalului Satu Mare nr.
1039/7.03.2005 (poziţia 256
din tabelul anexat), rămasă definitivă conform deciziei Curţii
de Apel Oradea nr. 101/205RC/26.05.2005, iar SC Bonda
Impex SRL a fost dizolvată prin
încheierea Tribunalului Cluj nr.
7224/31.03.2005. Ulterior ambele societăţi comerciale au fost
supuse lichidării judiciare şi au
fost radiate din Registrul Comerţului.
Având în vedere că, pe de-o
parte, mandatele de administrator expiraseră, iar, pe de altă
parte, societăţile nominalizate
îşi încetaseră existenţa prin dizolvare de drept înainte de a deveni senator, este mai mult
decât evident că nu mai exista
obligaţia de a declara calitatea
de administrator în declaraţia
de interese şi ca nu putea exista
nicidecum o stare de incompatibilitate.
În probaţiune, anexez con-

tractul de societate şi statutul
SC Nord Vest Press SRL şi SC
Bonda Impex SRL, precum şi
încheierile judecatoresti de dizolvare a acestor societăţi."
Punctul meu de vedere nu a
fost luat însă în considerare,
fapt ce confirmă reaua credinţă
vădită atât a inspectorului de integritate de caz cât şi a preşedintelui ANI Horea Georgescu.
Reaua credinţă a acestora
este confirmată şi de Raportul
de evaluare nr.27968/G/II/
25.06.2013, întocmit de inspectorul de integritate Ana Luisa
Badiu, prin care s-a decis clasarea lucrării nr. 1033/A/II/
11.01.2011, în care am fost verificat şi răsverificat sub aspectul declaraţiilor de avere,
incompatibilităţilor şi conflictelor de interese timp de doi ani şi
jumătate, ca urmare a unei sesizări (comenzi) din partea generalului Florian Coldea, primul
adjunct al directorului SRI, făcută la scurt timp după ce am
prezentat în Senat o declaraţie
politică intitulată "Gaşca (filiera) lui Falcă", în data de
22.12.2010, în care l-am menţionat şi pe acesta.
Menţionez că în raportul de
clasare se precizează expres, în
pagina 3, alineatul ultim, următoarele: "Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin adresa
nr. 112305/06.05.2011 a comunicat că Valer Marian nu figurează deţinând calitatea de
asociat / administrator în nicio
societate comercială înregistrată la Oficiul Registrului Co-

merţului".
În aceste condiţii, s-ar părea
că la ANI nu ştie stânga ce face
dreapta. În opinia mea, comunicatul ANI reprezintă o comandă
politică în scopul terfelirii imaginii subsemnatului, în contextul
declaraţiilor
politice,
interpelărilor parlamentare şi
denunţurilor penale făcute în
ultima perioadă împotriva actualilor lideri naţionali ai PSD,
premierul Victor Ponta şi vicepremierul Liviu Dragnea, după
trei ani de declaraţii şi interpelări împotriva preşedintelui Traian Băsescu şi a unor foşti
miniştri PDL.
Mai mult, consider că acest
comunicat constituie şi un pretext de răzbunare din partea actualului preşedinte al ANI,
Horea Georgescu (cunoscut ca
fiu de securist şi de comandant
de penitenciar în timpul regimului comunist), împotriva că-

ruia am făcut, în calitate de senator, mai multe declaraţii politice ("A devenit Agenţia
Naţională de Integritate Agenţia Naţională de Imbecilitate?!"
– 15.02.2010, "Căţeii lui Băsescu de la ANI" – 27.02.2012
şi "Căţeii lui Băsescu de la ANI
sunt protejaţi de cei de la DNA"
– 28.01.2013) şi am depus un
denunţ penal la Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în
serviciu împotriva intereselor
publice, întrucât, împreună cu
fostul preşedinte Cătălin Macovei, în calitate de ordonatori
principali de credite, au cauzat
cu rea-credinţă Agenţiei Naţionale de Integritate un prejudiciu
de 508.713 lei, care a fost constatat printr-un raport transmis
Senatului de Curtea de Conturi
a României în anul 2011. Menţionez că, deşi am depus denunţul respectiv cu un an şi

jumătate în urmă, până în prezent nu am fost invitat pentru
audieri şi nu mi s-a comunicat
stadiul de soluţionare ori soluţia
emisă în cauză sub aspectul infracţiunii de abuz în serviciu
contra intereselor publice.
În concluzie, comunicatul
ANI constituie o aberaţie, chiar
o imbecilitate juridică, urmând
să-l contest pe cale legală şi, totodată, să formulez plângere penală pentru abuz în serviciu
contra intereselor persoanelor şi
calomnie împotriva inspectorului de integritate Alina Loredana Ţărnă şi a preşedintelui
ANI, Horea Georgescu.
Anexez prezentului comunicat punctul de vedere înregistrat
la ANI şi declaraţia politică
"Căţeii lui Băsescu de la ANI
sunt protejaţi de cei de la
DNA".

fost organizate licitaţii publice,
fără să fi fost emise comenzi de
publicitate şi fără se solicite
aprobarea Consiliului Local în
acest sens. În loc de publicitate
sunt publicate relatări de evenimente din activitatea primarului
Kovacs Eugen şi a Consiliului
Local Carei ( şedinţe de consiliu, recepţii sau inaugurări de
obiective, manifestări festive
ş.a.).Textele publicate nu au inserat indicativul "Publicitate".
Menţionez că numiţii
Kovacs Eugen şi Szasz Lorand
se află în relaţii de afinitate, primarul municipiului Carei
fiindu-i naş de căsătorie directorului ziarului Gazeta de NordVest.
Consider că, prin alocarea lunară fără drept a unor
sume de bani din bugetul Con-

siliului Local Carei unor ziarişti
pentru a le cumpăra influenţa în
vederea îmbunătăţirii imaginii
sale, obţinând pentru aceştia un
avantaj patrimonial, numitul
Kovacs Eugen a săvârşit infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă
continuată, prev. şi ped. de art.
248 din Codul penal rap. la art.
13(2) din Legea nr. 78/2000 pri-

vind prevenirea, descoperirea şi
sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplic. art. 41 alin.2 din
Codul penal.
În probaţiune, solicit
ridicarea ordinelor de plată întocmite de Consiliul Local
Carei pentru SC Media Total
SRL şi SC Nord Vest TV Advertising şi a facturilor aferente
emise de cele două societăţi comerciale nominalizate".

Primarul Jenö are o jenă la DNA

enatorul Valer Marian a depus la Biroul DNA Satu Mare
un denunţ penal împotriva primarului municipiului Carei,
Jenö Kovacs, în care solicită cercetarea acestuia pentru
săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor
publice. Redăm alăturat textul denunţului.
"În perioada 20122013, în scopul cumpărării influenţei
numiţilor
Szasz
Lorand, până în luna mai 2013
redactor şef, iar de atunci director al ziarului Gazeta de NordVest, şi Bâtea Ciprian Ilie, până
în luna mai 2013 redactor şefadjunct, iar apoi redactor şef al
ziarului susmenţionat, respectiv
pentru a-i determina să prezinte

pozitiv activitatea Consiliului
Local Carei şi a primarului municipiului Carei în ziarul pe
care-l conduceau, numitul Kovacs Eugen le-a asigurat lunar
susnumiţilor înacasarea unei
sume de bani din fondurile
Consiliului Local Carei.
Astfel, pentru numitul
Szasz Lorand a achitat suma de
4.000 lei lunar de la Consiliul

Local Carei, prin intermediul
SC Media Total SRL, iar pentru
numitul Bâtea Ciprian Ilie a
achitat lunar suma de 3.000 lei
de la Consiliul Local Carei, prin
intemediul SC Nord-Vest TV
Advertising SRL, firma care
asigură finanţarea postului de
televiziune Nord-Vest TV.
Sumele sunt achitate
mascat ca publicitate, fără să fi
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Govor şi Ştef vor la banii Apaserv

O nouă vacă de muls în vizorul şefilor de la Consiliul Judeţean

C

 Fondurile europene de 108 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de apă
şi canalizare al judeţului le-au furat ochii celor doi lideri judeţeni

onducerea judeţului Satu Mare (USL) a declarat război
primarului USL al municipiului Satu Mare, Dorel Coica,
după ce acesta a tratat cu refuz intenţiile CJ de a prelua
societatea Apaserv, unde primăria este acţionar majoritar. Intuind
motivele tentativei de preluare a pachetului majoritar de acţiuni,
primarul Coica, vicepreşedintele judeţean al PSD le-a dat cu tifla
atât lui Mircea Govor, preşedintele organizaţiei judeţene a socialdemocraţilor, cât şi liberalului Adrian Ştef, preşedintele Consiliului
Judeţean. Refuză.

Lovitură grea pentru
tandemul Ştef-Govor

Preşedintele Organizaţiei Judeţene Satu Mare a PSD şi vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean, Mircea Govor a precizat, într-un comunicat remis
de CJ, că instituţia "nu vrea să
ia patrimoniul nimănui, cu
atât mai puţin al municipiului
Satu Mare", considerând că
"patrimoniul
municipiului
Satu Mare este parte integrantă a judeţului Satu Mare,

Retrogradare

iar noi dorim doar să îl administrăm".
"Pe mine mă interesează şi
dezvoltarea satului românesc,
a întregului judeţ. Am cerut
primarului Dorel Coica şi directorului general al Apaserv,
Dan Stegerean, o mai bună
colaborare cu primarii din
judeţ. Noi, Consiliul Judeţean, suntem direct interesaţi
ca primarii de municipii,
oraşe şi comune din judeţ să
fie mulţumiţi de activitatea

Apaserv”, a declarat Govor.
“În calitate de preşedinte al Organizaţiei Judeţene
Satu Mare a PSD şi de vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean îi recomand preşedintelui Organizaţiei Municipale Satu Mare a PSD şi
primar al municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, mai multă
eleganţă în declaraţii, să nu se
pripească. Niciun atac împotriva preşedintelui Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, coleg

şi prieten administrativ şi politic, şi a Consiliului Judeţean
nu îl văd normal. Suntem parteneri şi prieteni în aceeaşi
coaliţie. Nu merită ca la nervi
să ieşim cu declaraţii neavenite, nefondate şi neelegante.
Susţin în continuare o colaborare constructivă între primarul municipiului Satu Mare,

Dorel Coica, preşedintele
Consiliului Judeţean, Adrian
Ştef, şi persoana mea, respectiv vicepreşedintele Consiliului Judeţean”, a concluzionat
Mircea Govor", citat de întreaga presă locală.
Refuzul primarului Dorel
Coica de a îmbrăţişa ideea
preluării Apaserv de către CJ a

fost generată de faptul că Govor
şi Ştef încearcă să comită o ilegalitate, primăria neputând să
scadă, conform cerinţelor stipulate de proiectul de finanţare,
sub 75% din cota de participaţie
în SC Apaserv SA. "Dacă vor
să ajungă la 25%, să scoată bani
şi să plătească", a afirmat
Coica.

"în urma celor constatate de
echipa de control", membrii
Corpului de control descinzînd
la Serviciul de Paşapoarte în
luna februarie a acestui an,
"conducerea ministerului a
aprobat (...) declanşarea procedurii de cercetare prealabilă faţă
de şeful Servicului Public Comunitar pentru Eliberarea şi
Evidenţa Paşapoartelor Simple
Satu Mare, pentru a se constata
existenţa / inexistenţa în sarcina
acestuia a abaterilor disciplinare prevăzute de Legea
nr.360/2002 (Statutul poliţistu-

lui - n.r.), respectiv de comportament necorespunzător în serviciu, familie sau societate,
dacă aduce atingere onoarei,
probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei
şi neglijenţă manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de
la şefii ierarhici, sau de la autorităţile anume abilitate de lege".
Babici a fost acuzată,
de presă şi în interpelare, de
umilirea angajaţilor, iar asupra
ei au planat inclusiv suspiciuni
de mită, aceasta fiind menţinută
în funcţie ca urmare a relaţiei pe
care a dezvoltat-o cu chestorul
Aurel Vasile Sime, şeful Direcţiei Generale de Paşapoarte, căruia îi trimitea pachete cu
whiskey, îmbrăcăminte, carcase
de porc şi miel.
Dispariţia unui document cu
caracter secret din instituţie şi
încălcări ale Legii privind protejarea datelor cu caracter personal au fost de asemenea
minusuri ale mandatului comisarului-şef de la Paşapoarte.
Subprefectul Cristian
Sasu, dar şi consilierul Ramona
Antonescu, responsabil temporar de relaţiile cu presa la Insti-

tuţia Prefectului, au declarat că
nu au fost informaţi despre încheierea Consiliului de Disciplină. "Consiliul s-a întrunit de
mai multe ori, însă nu am fost
înştiinţaţi oficial cu privire la
concluzii", ne-a declarat, telefonic, subprefectul Cristian Sasu.
Întrunirile multiple ale
consiliului au fost generate de
absenţa repetată a comisarului
şef de la şedinţele programate
la Bucureşti. Babici a invocat,
pentru motivarea absenţelor, fie
faptul că se află în concediu
legal de odihnă, fie că se află în
concediu medical, prelunginduşi astfel cu aproximativ trei luni
perioada de ocupare a funcţiei
de conducere a SPCEEPS Satu

Mare. Decizia Consiliului va fi
pusă în aplicare de Instituţia
Prefectului.
Simona Babici va rămâne, cel mai probabil, angajată a serviciului sătmărean,
fără a ocupa însă funcţia de
conducere. Comisarul şef poate
depune contestaţie la decizia
Consiliului de Disciplină,
aceasta urmând să fie analizată
la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Pentru funcţia de
conducere a Serviciului de Paşapoarte Satu Mare, Babici a
obţinut în 2012 venituri de
72.098 de lei, avînd un salariu
lunar de peste 6000 de lei.
Cristian Lup

Consiliul de Disciplină al DGP a mazilit-o pe Simona Babici

Întrunit în şedinţă pentru a
supune analizei conduita profesională şi morală a şefei de la
Paşapoarte, Consiliul de Disciplină al Direcţiei Generale de
Paşapoarte (DGP) a propus retrogradarea din funcţia de conducere a comisarului şef
Simona Babici, şefa Serviciului
Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor
Simple Satu Mare (SPCEEPS).
Potrivit unor surse din Ministerul Afacerilor Interne, încheierea de şedinţă a Consiliului a
fost transmisă ministrului de re-

sort săptămâna trecută, iar propunerea MAI de retrogradare
din funcţie a comisarului şef a
sosit la Satu Mare în data de 13
august. Oficialii prefecturii susţin însă că nu au primit nicio informare de la MAI. Babici a
ajuns în faţa Consiliului de Disciplină în urma propunerii ministrului Radu Stroe, care s-a
sesizat în urma unei interpelări
formulate de senatorul Valer
Marian.
Răspunsul transmis de
ministrul Radu Stroe la interpelarea senatorului a precizat că

Caracatiţa USLamistă
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 Actualii şefi ai Consiliului Judeţean Satu Mare s-au remarcat în primul an de activitate printr-o sumedenie
de infracţiuni de luare de mită, trafic de influenţă, abuz în serviciu contra intereselor publice, fals, uz de fals şi
înşelăciune

U

n denunţ depus la Serviciul teritorial Oradea al DNA demască o serie amplă de infracţiuni comise de preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef şi de vicepreşedintele instituţiei, Mircea Govor. Lucrări cu dedicaţie, mituirea presei şi angajările
pe pile sunt doar câteva dintre faptele enumerate în denunţul al cărui conţinut îl redăm integral.

a cheltuit suma de 100.000 lei pentru ca, la alegerile locale din
10 iunie, candidatul propus de el din partea PSD, Crasnai Ioan, să
câştige funcţia de primar al comunei Socond, precizând că a primit
banii la negru de la patronul SC Tehnic Asist SRL. Tot în toamna
anului 2012, numitul Govor a afirmat că patronul SC Tehnic Asist
i-a dat suma de 200.000 lei la negru, din care o parte a dat-o reprezentanţilor judeţeni ai PNL, pentru a cumpăra voturi la referendumul pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. În aceeaşi
perioadă, numitul Govor Mircea Vasile a afirmat că a aranjat anumite lucrări la nivel naţional cu SC Tehnic Asist SRL cu concursul
ministrului de atunci al Transporturilor, Silaghi Ovidiu, preşedintele Organizaţiei Judeţene Satu Mare a PNL, şi al secretarului general al PSD, Dragnea Liviu, la care urma să îi dea 100.000 de
euro din profitul obţinut.

Bani şi iarăşi bani

"Numitul Govor Mircea Vasile deţine calitatea de consilier judeţean din anul 2004, iar din anul 2009 exercită funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare. Numitul Ştef
Adrian Mihai deţine calitatea de consilier judeţean din anul 2007,
a exercitat funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean în perioada 2007 - 2012, iar din iunie 2012 exercită funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. În perioada 2004-2013, numitul
Govor Mircea Vasile a deţinut funcţia de vicepreşedinte al Organizaţiei judeţene Satu Mare a PSD iar din data de 21.06.2013 exercită funcţia de preşedinte al organizaţiei. Numitul Ştef Adrian
Mihai este vicepreşedinte al Organizaţiei judeţene al PNL, la care
deţine funcţia de preşedinte cumnatul său Silaghi Ovidiu, deputat
de Satu Mare, fost ministru al Turismului şi IMM-urilor în Guvernul Tăriceanu II şi ministru al Transporturilor în Guvernul Ponta
I.

Lucrări pentru Tehnic Asist

I. După ce a devenit consilier judeţean, numitul Govor
Mircea Vasile s-a cunoscut şi a intrat în relaţii de afaceri cu numitul
Vlas Mirel, asociat şi administrator al SC Tehnic Asist SRL Botoşani, care avea şi are ca obiect principal de activitate asfaltarea şi
repararea de drumuri. Înainte şi mai ales după ce a devenit vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, numitul Govor Mircea Vasile
a intervenit pe lângă preşedinţii Consiliului Judeţean Satu Mare şi
pe lângă primarii municipiului Satu Mare pentru a-i atribui SC
Tehnic Asist SRL lucrări substanţiale de asfaltare, dar şi lucrări
de dezăpezire.
După ce numitul Govor Mircea Vasile a devenit vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi a primit atribuţii de serviciu în
domeniul investiţiilor, inclusiv activităţile de achiziţii publice şi
de organizarea de licitaţii publice , cea mai mare parte a lucrărilor
de reabilitare sau reparare drumuri în judeţul Satu Mare şi în municipiul Satu Mare a fost adjudecată de SC Tehnic Asist SRL Botoşani. Există indicii că licitaţiile câştigate de SC Tehnic Asist SRL
au fost aranjate de numitul Govor Mircea Vasile prin modul de întocmire a caietelor de sarcini, prin modul de descalificare a unor
societăţi concurente şi prin modul de acordare a punctajului, cu
concursul subalternilor săi de la Direcţia Achiziţii Publice.
Cert este că, cu concursul numitului Govor Mircea Vasile,

SC Tehnic Asist SRL i-au fost atribuite lucrări în valoare de 20
milioane de euro de către Consiliul Judeţean Satu Mare. În cursul
anului 2012, care a fost an electoral ( cu alegeri locale şi alegeri
parlamentare), din dispoziţia vicepreşedintelui Govor Mircea Vasile şi a preşedintelui Ştef Adrian Mihai, firma SC Tehnic Asist
SRL a executat lucrări în valoare de 4 milioane de euro pentru care
nu au fost organizate licitaţii publice, ci au fost întocmite doar comenzi de execuţie şi angajamente de plată. Astfel, în acest mod
au fost efectuate lucrări în comunele Turţ, Cămărzana, Călineşti
Oaş, Socond, Craidorolţ, Medieşu Aurit şi în oraşul Ardud, localităţi cu primari PSD sau PNL. Există indicii că pentru lucrările în
valoare de 4 milioane de euro s-ar fi negociat un comision de 25
% după efectuarea plăţii de către Consiliul Judeţean.

Vicele Govor şi Mirel Vlas, prietenie cu iz penal

Între numiţii Govor Mircea şi Vlas Mirel s-au stabilit relaţii strânse de prietenie şi întrajutorare. Patronul SC Tehnic Asist
îl vizita frecvent pe numitul Govor la domiciliu sau la biroul de la
Consiliul Judeţean. În ultimul an numiţii Govor Mircea Vasile şi
Ştef Adrian Mihai au fost văzuţi de mai multe ori, îndeosebi după
lăsarea întunericului, la sediul amenajat de SC Tehnic Asist în localitatea Odoreu. De asemenea, numiţii Govor Mircea Vasile şi
Vlas Mirel au petrecut împreună sejururi în străinătate (Austria,
Germania, Spania). În ultimul an, numitul Vlas Mirel i-a pus la
dispoziţie gratuit numitului Ştef Adrian avionul personal pentru a
se deplasa la întâlniri politice la Bucureşti sau la Murighiol, judeţul
Tulcea,precum şi la meciul de fotbal CFR Cluj – Manchester United.
Cu siguranţă că actualii şefi ai Consiliului Judeţean au
beneficiat de sume substanţiale de bani din partea patronului SC
Tehnic Asist SRL, Vlas Mirel, îndeosebi numitul Govor. Astfel,
numitul Govor Mircea Vasile a afirmat în anumite cercuri că numitul Vlas Mirel i-ar fi oferit, prin 2006-2007, suma de 150.000
de euro, pentru a o achita avocatului Şuhan Gheorghe, fost procuror şef adjunct al Parchetului Naţional Anticorupţie, şi procurorului
inspector Burlacu Ion de la CSM pentru a interveni pe lângă procurorul şef al Serviciului teritorial Oradea al DNA, Moldovan Ioan,
să nu-l aresteze într-un dosar in care începuse urmărirea penală
împotriva sa. În toamna anului 2012, numitul Govor a afirmat că

În această perioadă numitul Govor Mircea Vasile a primit
bani de la patronul SC Tehnic Asist SRL şi prin intermediari, respectiv prin fratele său Govor Mirel Inocenţiu, prin fiul său Govor
Răzvan Mircea şi prin administratorul SC Media Total SRL, Timiş
Ioan( colonel în rezervă, fost şef al Garnizoanei Satu Mare). Pentru
a acoperi plata banilor, SC Tehnic Asist SRL încheia contracte sub
antrepriză cu firmele fratelui Govor Inocenţiu Mirel sau ale unor
afacerişti apropiaţi ai acestuia din municipiul Carei sau încheia
contracte de publicitate pentru ziarul Gazeta de Nord-Vest, prin
administratorul Timiş Ioan de la SC Media Total SRL.
Ulterior, o mare parte din banii primiţi de la SC Media
Total SRL cu titlu de publicitate de la SC Tehnic Asist SRL erau
viraţi, în baza unor contracte fictive de prestări servicii, SC Nord
Vest TV Advertising SRL, la care asociatul unic şi administrator
era Govor Răzvan Mircea, care scotea o parte din banii încasaţi şii preda tatălui său. Prin aceste metode au fost percepute de la SC
Tehnic Asist SRL sume de ordinul sutelor de mii de lei. În plus,
potrivit mărturiilor numitului Timiş Ioan, numitul Govor Mircea
l-a trimis de multe ori la SC Tehnic Asist SRL ca să încaseze sume
de bani la negru.
Consider că raportat la starea de fapt prezentată, se impun
a fi efectuate cercetări sub aspectul infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice şi de luare de mită, prev. şi ped. de
art. 248 şi art. 254 din Codul penal, cu aplic. art. 33 lit. a din Codul
penal, faţă de numiţii Govor Mircea Vasile şi Ştef Adrian Mihai,
şi de dare de mită, prev. şi ped. de art. 255, din Codul penal cu
aplic. art.33 lit. a din Codul penal, faţă de numitul Vlas Mirel.
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Şmen pe Autostrada Ţării Oaşului

II. În cursul anului 2010, perioadă în care numitul Govor
Mircea Vasile exercita funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, a fost organizată licitaţie publică pentru modernizarea Drumului Judeţean (DJ) 109 L (denumit Autostrada
Ţării Oaşului), pe o distanţă de 28,4 km, pe traseul Negreşti Oaş –
Bixad –Boineşti - Călineşti Oaş – Gherţa Mică – Turţ, cu finanţare
de la Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare, şi
cofinanţare de la Guvernul României şi de la Consiliul Judeţean.
Susnumitul a încercat să favorizeze Sc Tehnic Asist SRL să obţină
contractul de execuţie a lucrării, dar contractul a fost adjudecat de
SC Drumeţ Oaş SRL în asociere cu SC Cross Land Construct SRL,
la valoarea de 60.574.586,21 lei, cu termen de finalizare a proiectului 11.10.2011.
Afectat că licitaţia nu a fost adjudecată de firma favorită,
numitul Govor Mircea Vasile a amânat emiterea ordinului de începere a lucrărilor, pentru a permite SC Tehnic Asist SRL să conteste licitaţia la Consiliul Naţional pentru Soluţionarea
Contestaţiilor (CNSC) şi în justiţie, dar nu a avut câştig de cauză.
Susnumitul a emis ordin pentru începerea lucrării datorită protestelor organizate de locuitorii din zonă, dar ulterior a obstrucţionat
realizarea proiectului prin impunerea de noi condiţii, prin refuzul
de a recepţiona lucrările executate şi prin amânarea plăţilor pentru
acestea de către Consiliul Judeţean. Ca urmare a presiunilor susnumitului, care i-a dezinformat pe colegii din Consiliiul Judeţean
şi pe alţi demnitari sătmăreni, în prima parte a anului 2012 Consiliul Judeţean a reziliat contractul cu SC Drumeţ Oaş SRL, în condiţiile în care această firmă a realizat 30% din proiect.

Apare firma lui Dragnea

În prima parte a acestui an a fost organizată o nouă licitaţie pentru finalizarea proiectului Autostrada Ţării Oaşului, pentru
care au depus oferte 10 societăţi comerciale. Conform anunţului
Consiliului Judeţean din 21.06.2013, contractul de execuţie a fost
atribuit SC TelDrum SA Alexandria, firmă despre care se ştie că
este controlată de fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, Dragnea Liviu, actualmente vicepremier al Guvernului României, ministru al Dezvoltării Regionale şi preşedinte executiv al
PSD. În ultimii doi ani, între numiţii Govor Mircea Vasile şi Dragnea Liviu s-a stabilit o relaţie apropiată, inclusiv în derularea unor
afaceri în judeţul Satu Mare. În cursul lunii martie 2013, numitul
Dragnea Liviu a încercat să-l impună pe numitul Govor Mircea
Vasile preşedinte interimar al Organizaţiei Judeţene Satu Mare a
PSD, dar propunerea sa nu a fost agreată de preşedintele partidului,
Ponta Victor, şi de unii lideri judeţeni ai PSD, astfel că, la sugestia
lui Govor, Dragnea a preluat personal funcţia de preşedinte interimar al PSD Satu Mare la conferinţa judeţeană din 29.03.2013.
Simptomatic este că în data de 21.06.2013, când a avut
loc atribuirea licitaţiei pentru SC TelDrum Alexandria, la Satu
Mare a avut loc şi Conferinţa judeţeană de alegeri a PSD, la care
îşi anunţase participarea şi Dragnea Liviu şi la care numitul Govor
Mircea Vasile a fost desemnat preşedinte al Organizaţiei Judeţene
Satu Mare a PSD. Interesant este că toate cele 9 firme ofertante au
fost descalificate pentru neîndeplinirea condiţiilor stabilite prin ca-

Mirel Vlas
ietul de sarcini întocmit la sugestia numitului Govor. Licitaţia a
fost atribuită Sc TelDrum SA la valoarea de 38.974.212 lei (aproximativ 9 milioane euro).
Deşi în caietul de sarcini şi în anunţul de atribuire este
prevăzut expres că lucrarea nu poate fi subcontractată, de la mijlocul lunii iulie 2013 şi până în prezent, lucrările la Autostrada
Ţării Oaşului au fost realizate de alte societăţi comerciale, cu sediul
sau cu punct de lucru în judeţul Satu Mare. Astfel pe raza comunei
Turţ a turnat asfalt SC Tehnic Asist SRL, firmă protejată, după
cum am mai arătat, de numitul Govor Mircea Vasile. Pe raza comunei Gherţa Mică a efectuat lucrări de săpare şi de umplere a
marginilor cu balast şi beton SC Tarr Const SRL Livada, firmă
protejată de preşedintele Consiliului Judeţean, Ştef Adrian Mihai,şi
de deputatul Silaghi Ovidiu, preşedintele PNL Satu Mare, întrucât
a finanţat substanţial campaniile electorale ale PNL. Pe tronsonul
Negreşti Oaş-Bixad, au efectuat lucrări de decopertare, precum şi
de săpare şi de umplere a marginilor cu balast şi beton, o societate
aparţinând fratelui numitului Govor Mircea Vasile, Govor Mirel
Inocenţiu (SC Karen and Con SRL Carei) şi o societate aparţinând
nepotului fostului deputat PSD Ciocan Gheorghe, Ciorbă Gheorghe, cu sediul în localitatea Certeze.

Dragnea centrează, Dragnea dă cu capul

Menţionez că autoritate de management pentru proiect
este Ministerul Dezvoltării Regionale, condus de numitul Dragnea
Liviu. Totodată, precizez că pe traseul lucrării sunt amplasate în
continuare panouri în care este menţionat ca şi constructor SC Drumeţ Oaş SRL în asociere cu SC Cross Land Construct SRL, creând
suspiciuni faptul că nu s-a operat modificarea obligatorie cu SC
TelDrum SA Alexandria.
În cazul în care contractul de execuţie a lucrării de modernizare a DJ 109L a fost atribuit SC TelDrum SA Alexandria,
firmă la care numitul Dragnea Liviu are interese, în schimbul desemnării numitului Govor Mircea Vasile în funcţia de preşedinte al
Organizaţie judeţene Satu Mare a PSD, se impun a fi efectuate cercetări în cauză sub aspectul infracţiunilor de luare de mită, prev. şi
ped. de art. 254 din Codul penal (Dragnea Liviu), respectiv dare
de mită, prev. şi ped. de art. 255 din Codul penal (Govor Mircea
Vasile).
În cazul în care contractul de execuţie a fost atribuit SC
TelDrum SA prin descalificarea abuzivă a celor 9 firme concurente
în favoarea firmei câştigătoare se impun a fi efectuate cercetări sub
aspectul infracţiunilor de trafic de influenţă, prev. şi ped. de art.
257 din Codul penal, şi de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. şi ped. de art. 248 din Codul penal, faţă de numiţii Ştef
Adrian Mihai şi Govor Mircea Vasile, care deţin funcţiile de preşedinte respectiv vicepreşedinte ai Consiliului Judeţean Satu Mare,
care are calitatea de reprezentant al beneficiarului Judeţul Satu
Mare.

Interese locale

Referitor la faptul că până în prezent, timp de circa o lună,
lucrările de modernizare a DJ 109L au fost efectuate de alte societăţi comerciale decât constructorul desemnat în urma licitaţiei,
SC TelDrum SA, în condiţiile în care subcontractarea a fost inter-

zisă prin caietul de sarcini şi prin decizia de atribuire, iar numiţii
Ştef Adrian Mihai şi Govor Mircea Vasile au anumite interese în
firmele care execută lucrările în fapt (SC Tehnic Asist SRL, SC
Tarr Const SRL, ş.a), se impun a fi efectuate cercetări sub aspectul
infracţiunilor de înşelăciune în convenţii şi de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. şi ped. de art. 215 alin.3 şi de art.
248 din Codul penal, cu aplic. art. 33 lit. a din Codul penal.
În probaţiune, solicit ridicarea actelor întocmite pentru licitaţia lucrării de modernizare a DJ 109L (caiet de sarcini, anunţ
de licitaţie, ofertele depuse, deciziile de descalificare, decizia de
atribuire, anunţul de atribuire, contractul de execuţie) şi efectuarea
de urgenţă a unei cercetări la locul faptei. Totodată, depun un CD
cu fotografii realizate la locul faptei de jurnaliştii de la publicaţia
Gazeta de Satu Mare, precum şi articolul cu titlul ‘’Prinţul Sudului
face autostradă în Nord’’ şi subtitlul ‘’Firma lui Dragnea din Alexandria a câştigat recent licitaţia pentru autostrada Ţării Oaşului,
pe care o realizează cu firme protejate de şefii Consililului Judeţean Satu Mare’’, publicat în Gazeta de Satu Mare nr. 7 din
07.08.2013.

Mită mascată pentru presă

III. În perioada iunie 2012 – iulie 2013, numiţii Ştef
Adrian Mihai şi Govor Mircea Vasile au alocat lunar sume substanţiale din fondurile Consiliului Judeţean Satu Mare, totalizând
sute de mii de lei, unor ziare (Gazeta de Nord-Vest), site-uri (Portal
SM, Satu Mare Online, Sătmăreanul) şi televiziuni locale (NordVest TV, TV 1 Samtel) pentru a publica materiale pozitive despre
activitatea Consiliului Judeţean şi pentru a nu publica materiale
negative despre activitatea acestei instituţii.
Astfel, ziarul Gazeta de Nord-Vest a beneficiat din partea
Consiliului Judeţean de alocaţii financiare lunare între 30.000 50.000 lei, plăţile efectuându-se prin SC Media Total SRL, având
ca asociat majoritar şi administator pe numitul Timiş Ioan. Siteurile de presă Portal SM, Satu Mare Online şi Sătmăreanul au primit alocaţii lunare între 2000 - 5000 lei, iar postul de televiziune
TV 1 Samtel a beneficiat de alocaţii lunare între 10.000 - 20.000
lei.
Aceste sume sunt alocate şi achitate în mod nelegal de
către Consiliul Judeţean, fiind mascate sub titlul de plăţi pentru
publicitate, în condiţiile în care nu au fost organizate licitaţii pentru
prestări servicii de publicitate, nu au fost emise comenzi de publicitate, iar materialele de presă ce constituie obiectul plăţilor nu
poartă indicativul "Publicitate", fiind în realitate ştiri sau relatări
de evenimente din activitatea Consiliului Judeţean (şedinţe de Consiliu, şedinţe cu aparatul Consiliului, întâlniri cu primarii sau cu
diverşi demnitari, recepţii de lucrări, inaugurări de obiective, simpozioane ş.a.).

Conflicte de interese

Menţionez că numiţii Govor Mircea Vasile şi Ştef Adrian
Mihai s-au aflat şi se află şi în conflict de interese, fiind de notorietate că ziarul Gazeta de Nord-Vest şi postul de televiziune Nord
Vest TV sunt mijloace media oficiale ale Organizaţiei judeţene
(continuare în pagina 14)
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Adrian Ştef şi Ovidiu Silaghi la DNA
Vremuri grele pentru liderii judeţeni ai PNL
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 Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare şi ex-ministrul, cercetaţi pentru mită şi trafic de influenţă  Compania
aeriană Blue Air a pierdut 500.000 de euro pentru campania la alegerile locale a lui Adrian Ştef  Nelu Iordache îl
acuză pe Silaghi că i-a dat mită 200.000 de euro pentru a nu-şi pierde contractele cu Ministerul Transporturilor

P

reşedintele Consiliului Judeţean Satu-Mare, Adrian
Ştef, s-a prezentat marţi, la sediul DNA Bucureşti pentru a fi audiat. La ieşirea din sediul DNA, Ştef a afirmat
că nu a fost chemat să dea declaraţii în dosarul ex-ministrului
Ovidiu Silaghi, personajul principal al ultimelor zile, ci în
cazul denunţului formulat de senatorul Valer Marian privind
referendumul. Ovidiu Silaghi a poposit şi el la sediul DNA
miercuri, după ce Nelu Iordache a dezvăluit din închisoare că,
presat de ministru, a adus la Satu Mare două curse ale companiei aeriane Blue Air pentru a-i face campanie electorală lui
Adrian Ştef, cumnatul lui Silaghi.

Ştef, la parchet însoţit
de avocat

"Nu are absolut nicio
legătură cu dosarul lui Silaghi.
M-au întrebat legat de tot ce a
declarat Valer Marian acolo în
denunţ. Dacă este real ce a declarat privind faptul că noi ar fi
trebui să declarăm cu 50 de alegători mai mult la acel eşantion,
cum a fost stabilit la nivel de
ţară, din două în două ore. Sunt
nebunii. Am secţii de votare în
Satu Mare care nu au în total 50
de alegători", a declarat Ştef, la
ieşirea de la întâlnirea cu procurorii anticorupţie. În pofida "nebuniilor", Ştef s-a dus la DNA
însoţit de un avocat. Rugat de
reporteri să explice prezenţa
acestuia, Ştef a arătat că este o
experienţă nouă pentru el.

Blue Air a pierdut
500.000 de euro la
Satu Mare

Preşedintele Ştef a fost întrebat de jurnalişti cum comentează faptul că numele său
apare în denunţul făcut de Nelu
Iordache în dosarul lui Ovidiu
Silaghi şi declaraţia omului de
afaceri potrivit căreia fostul ministru al Transporturilor i-a
cerut extinderea liniilor aeriene
ale Blue Air pentru a-l ajuta,
fiind finul şi cumnatul său, în
contextul candidaturii sale la
şefia CJ. Ştef a răspuns neconvingător. "Acolo am avut întâlniri cu conducerea Blue Air, am
avut cu doi-trei ani înainte de a
fi preşedinte întâlniri cu Ryanair, Wizz Air şi cu Blue Air.
Am fost la el la companie, am
fost şi la Wizz Air. Wizz Air a
fost chiar la noi pe aeroport.
Chestiunile astea se întâmplă,
inspectezi aeroportul şi iei o decizie. Am şi propuneri de la
Blue Air, am avut propuneri în
2010, compania viza Aeroportul Satu Mare. Aeroportul, ca

infrastructură este cel mai bun
din ţară, are doi kilometri jumate lungime şi 60 de metri lăţime, în vreme ce toate celelalte
au până în maxim 1,8 kilometri
şi 30 de metri lăţime. Poţi băga
orice tip de avion", a răspuns
Ştef, ignorând complet declaraţia omului de afaceri Nelu Iordache, care acuză peierderi de
500.000 de euro cauzate de şantajul ministrului Silaghi.

Întâlniri şi cu Iordache,
şi cu Şpan

Întrebat din nou cum comentează acuzaţiile care îi sunt
aduse lui Ovidiu Silaghi şi referirile la numele său din dosar,
Ştef a arătat că îl cunoştea pe
Remus Şpan pentru că erau din
aceeaşi zonă şi că ar fi avut întâlniri cu acesta, că îl cunoştea
şi pe Nelu Iordache, dar că de la
faptul că îi cunoaşte pe cei doi
şi până la acuzaţiile lui Iordache
referitor că el ar fi avut avantaje
electorale "este cale lungă".
"Astea sunt nişte nebunii. Nu
cred că Ovidiu Silaghi deţine
aparatură de bruiaj", a mai spus
Ştef.
În dosarul deschis în
urma denunţului formulat de
Valer Marian privind fraudarea
referendumului a fost audiat
marţi şi Ioan Mang, iar miercuri
a fost audiat Ovidiu Silaghi.

Ovidiu Silaghi, la DNA
pentru referendum…

Deputatul liberal Ovidiu Silaghi s-a prezentat, miercuri dimineaţă, la sediul DNA,
pentru a fi audiat în legătură cu
denunţul formulat de senatorul
Valer Marian privind fraudarea
referendumului din 2012. Ovidiu Silaghi a declarat că nu a
manipulat rezultatul referendumului, că nu deţine aparatură de
bruiaj precum James Bond şi că
nu a primit 200.000 de euro

mită de la Nelu Iordache. "Declaraţiile astea aberante ale lui
Nelu Iordache, din arest, cum
că mi-ar fi dat bani... De ce?
Pentru că i-am reziliat contractele? În 22 noiembrie, când el
spune că a venit noaptea la
mine şi că mi-a dat bani anterior, în acea zi eu i-am reziliat
contractul. Afirmaţiile lui frizează logica. Viaţa mea în ultimul al este un lung şir de
coincidenţe. În ziua în care eu
câştig procesul cu ANI sunt
chemat la DNA, în aceeaşi zi,
într-un alt dosar. În momentul
în care sunt anunţat candidat la
Ministerul Transporturilor, ANI
iarăşi face o plângere la Curtea
de Apel Oradea nejustificată,
netemeinică", a declarat Ovidiu
Silaghi, pozînd în victimă la ieşirea de la DNA.

…mită şi trafic
de influenţă

Într-un alt dosar, procurorul şef al DNA a cerut,
luni, procurorului general al
Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) să sesizeze Camera Deputaţilor cu o
cerere de începere a urmăririi
penale împotriva deputatului
Ovidiu Silaghi, pentru trafic de
influenţă, faptă din perioada în
care a fost ministru al Transporturilor şi prin care l-ar fi favorizat
pe
Nelu
Iordache.
Solicitarea a fost trimisă în
aceeaşi zi de către procurorul
general al PICCJ Camerei Deputaţilor, care urmează să hotărască dacă admite cererea de
începere a urmăririi penale în
cazul deputatului liberal Ovidiu
Silaghi.
Potrivit procurorilor,
există indicii şi date temeinice
potrivit cărora, în cursul anului
2012, Ovidiu Silaghi, în calitate
de ministru al Transporturilor,
i-a pretins lui Nelu Iordache,
administrator al SC Romstrade

SRL, deschiderea, de către
compania de transport aerian
din grupul de firme controlate
de omul de afaceri, a unor noi
rute care să lege Aeroportul
Satu Mare de alte destinaţii din
Europa. Silaghi i-ar fi promis în
schimb lui Nelu Iordache derularea contractelor pe care SC
Romstrade SRL le încheiase cu
Compania Naţională de Autostrăzi pi Drumuri Naţionale din
România SA, structură aflată
sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, şi pentru ca
plăţile intermediare să fie făcute
într-un termen rezonabil.
"Totodată,
Silaghi
Ovidiu Ioan a primit de la
aceeaşi persoană suma de
200.000 de euro, pentru a-şi
exercita influenţa asupra persoanelor cu funcţii de decizie
din cadrul CNADNR SA în vederea anulării deciziei de reziliere a unui contract şi pentru a
nu proceda la rezilierea altor
contracte", au precizat procurorii DNA.

Nelu Iordache spune
că a dus mita acasă la
Silaghi însoţit de
Remus Şpan

Omul de afaceri Nelu
Iordache a dat o declaraţie la
DNA, în dosarul lui Ovidiu Silaghi, în care a susţinut că i-ar
fi dat acestuia 200.000 de euro,
pentru a nu-i fi reziliate contractele, şi că fostul ministru al
Transporturilor ar fi folosit un
aparat de bruiaj contra interceptărilor.
"Când am ajuns la Silaghi Ovidiu acasă, i-am spus
acestuia motivul pentru care am
venit. Din ce am observat, ştia
că urmează să vin la el şi ştia şi
de problema rezilierii (contractelor dintre Romstrade şi
CNADNR - n.r.). Încă înainte
de a începe discuţia, Silaghi
Ovidiu a pornit un aparat de
bruiaj. După ce i-am spus pentru ce am venit, şi i-am zis că
am banii la mine, precizându-i
şi cuantumul sumei, mi-a zis că
este OK şi m-a pus să pun banii
pe o masă din cameră. În continuare, ne-am mutat în altă cameră, unde era şi ŞR (Remus
Şpan, n.r.), unde Silaghi Ovidiu
mi-a spus că va lua legătura cu
PM a doua zi dimineaţă pentru
anularea rezilierii şi am băut un
pahar de vin. Întâlnirea a durat
aproximativ 40 minute", le-a
declarat Iordache procurorilor
anticorupţie.

Nelu Iordache le-a
spus anchetatorilor că extinderea liniilor aeriene ale Blue Air
i-ar fi fost necesare, potrivit lui
Silaghi, finului acestuia, Adrian
Ştef, preşedintele Consiliului
Judeţean Satu Mare, în contextul candidaturii acestuia la şefia
Consiliului Judeţean Satu Mare.
Preşedintele
CJ
Adrian Ştef a spus, marţi, la ieşirea de la DNA, că nu a dat declaraţii în dosarul lui Ovidiu
Silaghi, ci doar în cazul denunţului formulat de Valer Marian
privind referendumul.
Liberalul Ovidiu Silaghi fusese nominalizat în iulie
pentru funcţia de ministru al
Transporturilor, post rămas vacant după demisia lui Relu Fenechiu, în urma condamnării
sale, în 12 iulie, de către instanţa supremă, la cinci ani de

Procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie a
transmis la Camera Deputaţilor
solicitarea de declanşare a procedurilor pentru formularea cererii de începere a urmăririi
penale faţă de Ovidiu Silaghi,
pentru trafic de influenţă, faptă
din perioada în care a fost ministru al Transporturilor şi prin
care l-ar fi favorizat pe Nelu
Iordache. Solicitarea a fost trimisă Camerei Deputaţilor în

închisoare cu executare în dosarul "Transformatorul", pentru
complicitate la abuz în serviciu
în formă calificată.
În 16 iulie, senatorul
sătmărean Valer Marian, fost
membru PSD, a depus la DNA
un denunţ la adresa vicepremierului Liviu Dragnea, acuzândul de fraudarea referendumului
din 2012 pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu.
Valer Marian declara
atunci că pe lângă explicaţiile
pe care le-a oferit în cazul de-

urma sesizării primite de procurorul general al României de la
şeful DNA, Codruţa Kovesi.
Potrivit unor surse din Capitală, în dosarul de mită şi trafic
de influenţă al ex-ministrului
Silaghi este menţionat şi numele vicepreşedintelui CJ, Mircea Govor. Ştef ar putea fi
rechemat la DNA pentru a fi
audiat în dosarul ex-ministrului
sătmărean, după ce a admis că
a avut întâlniri cu omul de afaceri Nelu Iordache şi cu intermediarul mitei, Remus Şpan.

nunţului făcut împotriva lui
Liviu Dragnea, ar mai fi dat o
declaraţie, în calitate de martor,
într-un alt dosar, în care ar fi vizaţi procurori, oameni politici şi
de afaceri din Satu Mare.

Silaghi şi Ştef, la un
pas de făraş
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Trecutul şi prezentul penal al ex-ministrului Ovidiu Silaghi

Valer Marian, declaraţie de presă

Fostul şi până ieri renominalizatul ministru al Transporturilor,
Ovidiu Silaghi, nu este nici pe departe un sfânt între oameni sau un drept
între popoare, devenit peste noapte victima justiţiei din România, precum
încearcă să-l prezinte aproape lacrimogen premierul Victor Ponta, principalul său susţinător pentru un nou portofoliu ministerial. În realitate, Silaghi
nu este cercetat "a doua oară pentru că a făcut ceva", cum îl apără fostul
procuror Victor Ponta, ci a avut şi alte dosare penale legate de funcţiile sale
de consilier judeţean, preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu
Mare, deputat şi ministru al Turismului, Comerţului, IMM-urilor şi Profesiilor Liberale. Iar acuzaţiile de trafic de influenţă şi luare de mită aduse
prin recentul comunicat al DNA nu sunt singurele fapte cu rezonanţă penală
cu care s-a remarcat ca ministru al Transporturilor în guvernul Ponta I.
Pe de altă parte, Silaghi nu a fost absolvit definitiv de acuzaţia
lansată anul trecut de ANI, privind nejustificarea sumei de 55.000 de euro
în declaraţiile sale de avere, cum a lăsat să se înţeleaga fidelul său apărător
Victor Ponta. Deocamdată, s-a pronunţat favorabil asupra contestaţiei sale
doar prima instanţă, Curtea de Apel Oradea, o hotărâre definitivă urmând
să fie pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Şi, nu este un secret,
Silaghi putea să influenţeze magistraţi de la Curtea de Apel Oradea prin
trei persoane apropiate: preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Cornel
Popa, şeful Inspectoratului Naţional al Poliţiei de Frontieră, chestorul Ioan
Buda (anterior şeful Direcţiei Regionale Oradea al Poliţiei de Frontieră) şi
preşedintele Tribunalului Satu Mare, Rodica Grosoş-Maxim.
Îl ştiu pe Ovidiu Silaghi dinainte de 1989, când eram tânăr procuror, iar el îşi petrecea ziua de muncă în compania bişniţarilor de ţigări,
blugi şi valută din Satu Mare. Legat de perioada cât a fost consilier judeţean
(2000-2004), Ovidiu Silaghi a fost acuzat că a adus firma Gaz Vest Arad
la Satu Mare în scopul introducerii gazului metan în 28 de localităţi din
judeţ şi că, pentru încheierea contractului de execuţie, ar fi solicitat pentru
el şi pentru preşedintele de atunci al Consiliului Judeţean, Stefan Szabo,
“un comision” de 300.000 de dolari. Firma arădeană le-a transmis un avans
de 150.000 de dolari, din care Silaghi a primit 50.000 de dolari pe care i-a
încasat pe 5 cecuri de câte 10.000 de dolari pe firmele sale SC Gesco SRL
şi SC EuroWorks SRL. În anul 2007, c nd era deputat şi ministu, Silaghi
a avut un dosar penal la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, în care a fost cercetat pentru o infracţiune de abuz în serviciu, comisă în calitate de preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie Satu Mare.
Tot în calitate de deputat şi ministru, Silaghi a avut în 2008 un
dosar la DNA în care a fost cercetat pentru infracţiunea de trafic de influenţă, întrucât a intervenit în cazul lichidării judiciare a SC Samobil SA (cea
mai mare fabrică de mobila din Satu Mare) şi l-a obligat, inclusiv prin ameninţarea cu schimbarea din funcţie, pe directorul general al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Satu Mare, Nicolae Manea, în calitate de
reprezentant al principalului crediror, Ministerul Finanţelor (având o
creanţă de 178 miliarde de lei vechi), să accepte ca lichidator judiciar firma
Euroconsulting din Suceava, la care avea interese, cu un comision de 7%
din rezultatul lichidării, deşi o altă firmă de insolvenţă făcuse o ofertă de
numai 3%. Tot în 2008, Silaghi a fost cercetat de DNA pentru că, în calitate
de ministru al IMM-urilor, a impus firmelor cărora ministerul său le-a acordat finanţări nerambusrabile să-şi întocmească documentaţia necesară la o

firmă de consultanţă din Iaşi, controlată de colegul său politic şi prietenul
său de afaceri Relu Fenechiu, care percepea un comision de 9% din valoarea sumei acordate. În perioada respectivă, ministrul Silaghi a aprobat o
finanţare nerambursabila în valoare de 158.600 lei unei firme a cumnatului
său Adrian Ştef, SC Ştef&Co, în care acesta era asociat cu parinţii săi
Gabor si Rozalia Ştef. În fine, Ovidiu Silaghi a fost cercetat pentru că, în
anul 2008, a cumpărat, prin intermediul cumnatului său Adrian Ştef, un
teren de 3 hectare în zona centrală a municipiului Iaşi (Dealul Copoului),
la preţul de 3 milioane euro, într-o afacere imobiliară în care s-au aflat în
combinaţie cu deputaţii ieşeni Relu Fenechiu şi Cristian Adomniţei, în condiţiile în care cei doi cumnaţi nu deţineau asemenea economii, iar firmele
lor nu au realizat profit în perioada respectivă.
Ovidiu Silaghi a scăpat însă basma curată, cel puţin până în prezent, în toate dosarele susmenţionate, beneficiind de protecţia procurorului
şef Marius Iancu de la Serviciul teritorial Oradea al DNA, în a cărui competenţa teritorială se află judeţul Satu Mare. Silaghi se afla în relaţie de
amiciţie cu Iancu, soţia acestuia fiind mulţi ani membru şi angajat (secretară şi consilier parlamentar) al Organizaţiei Judeţene Satu Mare a PNL, la
care Silaghi este preşedinte din 2001. Silaghi l-a ajutat pe Iancu să fie promovat procuror şef al Serviciului teritorial Oradea al DNA, iar în toamna
anului trecut a intervenit pe lânga premierul Ponta pentru ca să fie numit
procuror şef al structurii centrale a DNA, dar nu a avut succes întrucat
Ponta avea alte preferinţe.
Referitor la ultimele acuzaţii ale DNA, pe care le consider plauzibile, o să fac cateva precizari utile şi pertinente. În cursul campaniilor
electorale de anul trecut, Ovidiu Silaghi a afirmat la anumite întruniri restrânse ale USL Satu Mare că deţine un aparat de bruiaj a interceptărilor telefonice, pe care îl recomandă şi altora. Firma Blue Air a omului de afaceri
Nelu Iordache a fost şi sponsor la un miting aviatic organizat de cumnatul
Adrian Ştef în cursul campaniei electorale pentru alegerile locale, miting
la care principalul partener al Consiliului Judeţean a fost SC Tarom SA,
companie naţională aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. În
cursul lunii iunie 2012, cu ocazia instalării cumnatului Adrian Ştef în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, cand ministrul Ovidiu
Silaghi şi secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, prezenţi la eveniment,
au discutat despre transferarea pentru reabilitarea Aeroportului Satu Mare
a sumei de 54 de milioane de euro ce fusese alocată iniţial pentru reabilitarea Aeroportului Baia Mare, fapt realizat anul trecut, a fost pronunţată şi
denumirea firmei Romstrade, lăsându-se să se înteleagă că lucrarea ar putea
fi direcţionată spre aceasta. În timpul campaniilor electorale pentru alegerile locale şi pentru alegerile parlamentare, (re)numitul Remus Şpan, cunoscut ca prieten vechi şi consilier de informaţii al lui Ovidiu Silaghi, l-a
vizitat frecvent pe ministru la hotelul în care locuia la Bucureşti, Radisson,
unde se întalneau la restaurantul bistro sau pe terasă, la cel puţin 2 întâlniri
fiind văzut şi cumnatul Adrian Ştef.
După anul electoral 2012 (cu alegeri locale, referendum şi alegeri
parlamentare), care a fost un an costisitor din punct de vedere financiar în
condiţiile în care cumnatul Adrian Ştef a candidat pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, iar Ovidiu Silaghi a candidat pentru Camera
Deputaţilor, a frapat faptul că ulterior familia Silaghi a achiziţionat un au-

toturism de teren BMW X6, evaluat la circa 100.000 de euro (deşi deţinea
un jeep Audi Q7), a amenajat două noi spaţii comerciale, respectiv un magazin şi un cafe-bar lângă Universitatea de Vest Vasile Goldiş, Filiala Satu
Mare (deşi mai deţin vreo 12 spaţii comerciale) şi efectuează lucrări de extindere la restaurantul Thalia, achiziţionat prin firma personală Euroworks,
în condiţiile în care firmele soţilor Silaghi nu au realizat profit în ultimii
ani. Conform unor informaţii de ultimă oră, Ovidiu Silaghi ar fi implicat
în achiziţionarea cu suma de 5.200.000 euro a unui teren cu suprafaţa de 2
hectare, situat în cartierul Micro 17 din municipiul Satu Mare (pe o parte
a căruia sunt amplasate supermarketul Interex, o piaţă de legume-fructe şi
o biserică ortodoxă). Terenul respectiv, denumit Grădina Kindriş în Cartea
Funciară, a fost retrocedat în condiţii dubioase, iar semnatarii contractului
de vânzare-cumpărare ar fi Cristian Smadu, prieten cu Silaghi, propulsat
de acesta în funcţia de lider judeţean al PC şi promovat apoi director la SC
Tarom SA, aflată în subordinea sa, şi naşul de botez al ultimului copil al
acestuia, care a fost consilier al ministrului Silaghi la Ministerul Transporturilor, unde se ocupa, potrivit unor apropiaţi, cu aranjarea de lucrări pentru
firme clientelare şi cu încasarea comisioanelor aferente. La botezul copilului lui Smadu, organizat în toamna anului trecut, au fost prezenţi la masa
de onoare ministrul Transporturilor, Ovidiu Silaghi, si ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, liderul naţional al PC.
În timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din
decembrie 2012, ministrul Ovidiu Silaghi şi-a folosit influenţa în folosul
său, dispunând realizarea unei ample lucrări de reparaţii pe Drumul Judeţean Odoreu-Medieşu Aurit-Apa, situat în colegiul în care candida pentru
Camera Deputaţilor în judeţul Satu Mare (Colegiul nr.2). Lucrarea respectivă a fost atribuită de CNADR, fără licitaţie, SC ARL Cluj Napoca, care
a adus şi a folosit zeci de utilaje în a doua parte a lunii noiembrie 2012, în
condiţii improprii datorită temperaturilor scazute. Pentru atribuirea lucrării
fără licitaţie a fost invocată situaţia de urgentă, care a fost reclamată în mod
fictiv de conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare, sub semnatura preşedintelui Adrian Ştef, în baza unor adrese întocmite de primarii şi de şefii
de post din comunele situate pe tronsonul respectiv.
În a doua parte a anului trecut, ministrul Silaghi a sprijinit cu lucrări şi firmele SC Tehnic Asist SRL Botoşani, care a finanţat campaniile
electorale ale USL în judeţele Satu Mare şi Botoşani, firma protejată de
actualul secretar general al PSD, Andrei Dolineaschi, deputat de Botoşani,
şi SC Tel Drum SA Alexandria, firmă protejată de preşedintele executiv al
PSD Liviu Dragnea.
În realitate, premierul Victor Ponta l-a nominalizat anul trecut şi
l-a renominalizat anul acesta pe Ovidiu Silaghi la Ministerul Transporturilor pentru că acesta era un bun procurator de bani negri. Ponta şi Silaghi
au ajuns în relaţii de amicitie în legislatura 2004-2008, iar în ultimii ani relaţia lor a devenit tot mai apropiată prin intermediul unui amic comun, Ovidiu Miculescu (soţul ambasadoarei României la ONU, Simona Miculescu,
originară din Satu Mare), consilier personal al preşedintelui PSD şi prieten
al familiei premierului Ponta (care l-a cadorisit, la începutul acestui an, cu
funcţia de preşedinte al Societaţii Române de Radiodifuziune) şi prieten
de şprit cu Ovidiu Silaghi.

Numele poliţistului rău-famat Remus Şpan apare din nou întrun mare scandal de corupţie, în care joacă rolul intermediarului în mituirea
ministrului Transporturilor, Ovidiu Silaghi, de către patronul firmei Romstrade, Nelu Iordache, “regele asfaltului” arestat pentru fapte grave de corupţie. Şpan a fost angajat de Iordache şef al compartimentului de securitate
al companiei aviatice Blue Air, după ce a fost trecut în rezervă în 2010, în
urma unor acuzaţii de corupţie şi de încălcare a legii siguranţei naţionale.
Cu Silaghi, Şpan se ştia din perioada cât a fost şeful SIPI Satu Mare (20012003), ajungând în relaţii strânse de amiciţie după ce Silaghi a devenit ministrul Turismului, Comerţului, IMM-urilor şi Profesiilor Liberale în
Guvernul Tăriceanu II. Pe parcurs, Şpan i-a devenit consilier de informaţii
lui Silaghi, întâlnindu-se fie în hotelul în care politicianul sătmărean locuia
în Bucureşti (Radisson), fie la domiciliul acestuia din Satu Mare. Foarte
probabil că Şpan i-a procurat lui Silaghi aparatul de bruiaj a interceptărilor
telefonice, întrucât se îndeletnicea cu aparatura de interceptare şi de bruiaj.
Deşi a fost un elev mediocru în scoala generală, la liceu şi la
Academia de Poliţie, disting ndu-se doar prin înălţimea puţin peste 1.50m,
Şpan a avut o ascensiune profesională fulminantă. A debutat ca poliţist de
circulaţie în Poliţia oraşului Baia Sprie, iar, după doi ani de poliţie rutieră,
a fost promovat, graţie chestorului Pavel Abraham, pe atunci şeful Inspectoratului General de Poliţie, care-i este unchi, în serviciul secret al Ministerului Administraţiei şi Internelor, ocupând funcţiile de şef al SIPI
Maramureş (1999-2001) şi de şef al SIPI Satu Mare (2001-2003). În 2003,
după înfiinţarea Parchetului Naţional Anticorupţie, Şpan a fost promovat
şef al Poliţiei Judiciare a PNA, graţie chestorului Virgil Ardelean, şeful
serviciului secret al MAI (DGIPI), care urmărea astfel să controleze activitatea proaspăt înfiinţatei intituţii anticorupţie. În 2005 a fost promovat
director adjunct al Direcţiei Generale Anticorupţie, o altă instituţie anticorupţie nouă, graţie ministrului de interne în funcţie, Vasile Blaga, având ca
misiune principală monitorizarea directorului DGA, procurorul Marian
Sântion. În 2006 a devenit consilier personal al ministrului de interne Vasile
Blaga, în 2007 a fost numit locţiitor al şefului Inspectoratului Naţional al
Poliţiei de Frontieră, iar în 2008 a devenit şeful Direcţiei Tehnice din cadrul

DGIP, care se ocupa cu interceptarea convorbirilor telefonice şi ambientale.
Remus Şpan a lăsat, precum un dihor, o dâră murdară, penală,
în urma sa în toate intituţiile în care a deţinut funcţii de conducere. A fost
mutat de la SIPI Maramureş la SIPI Satu Mare în urma unor acuze de corupţie şi de abuz în serviciu. Ca şef al SIPI Satu Mare, a fost implicat în
activităţi de contrabandă cu ţigări şi cu autoturisme furate din Occident,
fiind monitorizat în acest sens de SRI. Şeful SRI Satu Mare din perioada
respectivă a fost eliberat din funcţie pentru că a dezvăluit legăturile sale
cu capii reţelelor de contrabandă. La Satu Mare a fost implicat şi într-un
accident mortal de circulaţie, comis în stare de ebrietate, dar a scăpat basma
curată. În perioada cât a deţinut funcţiile de şef al Poliţiei Judiciare a PNA,
director adjunct al DGA, locţiitor al şefului Poliţiei Naţionale de Frontieră
şi şef al Direcţiei Tehnice din DGIPI, Remus Şpan a fost implicat în contrabanda cu ţigări şi cu utilaje grele din judeţele Satu Mare şi Maramureş.
Şefii reţelelor de contrabandă cu ţigări din România şi Ucraina l-au poreclit
“Împăratul”, la Şpan ajungând grosul taxelor de protecţie achitate de contrabandişti. În 2007, când a fost organizată o amplă operaţiune de capturare
a contrabandiştilor din judeţul Maramureş care aduceau utilaje grele din
Uniunea Europeană, la care au participat circa 1000 de poliţişti şi jandarmi,
a existat bănuiala că Remus Şpan l-a avertizat telefonic pe şeful reţelei cu
privire la această acţiune. În 2007, ministrul de interne Vasile Blaga l-a eliberat din funcţia de consilier personal, după ce s-a descoperit că Şpan a intervenit la procurori anticorupţie în favoarea unor poliţişti de frontieră din
judeţul Satu Mare care erau anchetaţi de DNA pentru implicarea în contrabanda cu ţigări. Blaga a aflat atunci şi faptul că Şpan i-a xerocopiat toate
dosarele în care a fost implicat la instanţele din judeţul Bihor, între cele
două tururi ale alegerilor prezidenţiale din 2004, pentru a fi folosite în scop
de şantaj de către şefii săi. În 2010, Şpan a fost dat afară din DGIPI şi trecut
în rezervă, după ce s-a constatat implicarea sa în cazul Puiu Popovici, întocmindu-i-se un dosar pentru fapte de corupţie şi un dosar pentru infracţiuni la legea siguranţei naţionale. Subalterni din serviciul secret al
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi procurori din instituţiile anticorupţie au afirmat că Şpan s-a îndeletnicit permanent cu interceptarea ile-

gala a convorbirilor telefonice, furnizând informaţii obţinute în acest mod
unor politicieni, oameni de afaceri sau interlopi.
Până în prezent, Remus Şpan nu a fost trimis în judecată în niciunul din dosarele în care a fost anchetat. În toamna anului 2005 am depus
împotriva sa un denunţ la DNA cu privire la mai multe fapte de corupţie
şi de abuz în serviciu, dar până acum nu mi-a fost comunicată soluţia emisă
în cauză. Spre stupefacţia multora, la începutulacestui an, Şpan a fost angajat consilier personal al primului adjunct al ministrului de interne, chestorul Anghel Andreescu-Ologu. Probabil cu concursul ministrului Radu
Stroe, cu care se cunoştea din perioada în care acesta a fost parlamentar liberal de Maramureş.
Cum a reuşit să fie promovat şi să reziste în serviciile secrete şi
în intituţiile anticorupţie un individ atât de compromis moral şi penal? Raspunsul e simplu: graţie sprijinitorilor şi beneficiarilor săi din instituţiile statului şi din clasa politică. Astfel, din zona instituţională a fost susţinut pe
parcurs de chestorul Pavel Abraham, fost şef al Inspectoratului General de
Poliţie, chestorul Virgil Ardelean, fost şef al Direcţiei Generale pentru Informaţii si Protecţie Internă (serviciul secret al MAI), generalul Ilie Botoş,
fost procuror şef adjunct al PNA şi procuror general al României, actualmente consilier la Cancelaria primului ministru, generalul Marcel Sânpetru,
fost procuror general adjunct al României, chestorul Nelu Pop, fost şef al
Inspectoratului Naţional al Poliţiei de Frontieră, actualmente şeful Oficiului
Naţional pentru Imigraţie. Din zona politică, principalii protectori ai lui
Şpan au fost ex-miniştrii de interne Ioan Rus (PSD), Vasile Blaga (PDL),
Cristian David (PNL), Radu Stroe (PNL), senatorul PNL Monica Nicolai
şi deputatul ex-ministru liberal Ovidiu Silaghi. Cu David, Nicolai şi Silaghi
a ajuns să se tutuiască şi nu numai.
PS: Culmea ironiei, Şpan se lăuda nu numai cu înalţii săi protectori, ci
şi că ar fi mare mason, etalându-şi în apartamentul în care locuia în Bucureşti şorţuleţul de mason şi o pereche de mănuşi de box categoria cocoş.
Şpan s-a mai lăudat apropiaţilor săi că a scos mulţi bani de pe milionarul
Nelu Iordache, cu care şi-a făcut o vilă la Snagov şi a cumpărat, împreună
cu un om de afaceri din zona Oaşului, un hotel în staţiunea montană BuşSenator Valer Marian
teni.

Senator Valer Marian

Remus Şpan, simbolul corupţiei din instituţiile anticorupţie
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Calomniatorii GNV au ajuns pe mâna justiţiei

S
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enatorul Valer Marian a depus la Judecătoria Satu Mare o plângere penală
pentru insultă şi calomnie prin presă împotriva şefilor ziarului Gazeta de Nord-Vest
(directorul general Răzvan Govor, directorul
Szasz Lorand şi redactorul şef Ciprian Ilie
Bâtea), a pseudoziaristului Kallai Laszlo şi a
instigatorului Mircea Govor, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean. Pentru multele şi gravele
insulte şi calomnii proferate la adresa sa, senatorul Marian cere condamnarea acestora la pedeapsa închisorii şi obligarea lor la plata de
daune morale în valore de un milion de euro.
Aşteptăm cu interes procesul calomniatorilor
de la GNV. Reproducem mai jos pasajele din
plângere care se referă la infracţiunea de calomnie prin presă.

"II. Sub aspectul infracţiunii
de calomnie, arăt că toate articolele publicate la adresa
subsemnatului în perioada susmenţionată de ziarul Gazeta de
Nord-Vest conţin afirmaţii sau
imputări privind fapte neadevărate de natură să atragă o sancţiune penală sau dispreţul
public.
Astfel, în articolul "Senatorul Valer Marian şi-a falsificat
declaraţiile de avere", publicat
în data de 14.05.2013, mi se impută că aş fi săvârşit infracţiunile de fals material în inscrisuri
oficiale, fals în înscrisuri sub
semnătură privată, uz de fals şi
sustragere de înscrisuri. Menţionez că prin raportul de evaluare al Agenţiei Naţionale de
Integritate nr. 27968/G/II/
25.06.2013 s-a dispus clasarea
lucrării nr. 1033/A/II/11.01.
2011, în care am fost verificat
sub aspectul legalităţii declaraţiilor de avere, incompatibilităţilor şi conflictelor de interese
nereţinându-se nicio nelegalitate la adresa mea.
În articolul "Senatorul Marian acţionează ca un huligan",
publicat în data de 18.05.2013,
se afirmă în mod mincinos că
în data de 17.05.2013 subsemnatul l-aş fi jignit, l-aş fi ameninţat şi aş fi încercat să îl
lovesc pe directorul Gazetei de
Nord-Vest, Szasz Lorand, şi că
l-aş fi jignit apoi pe redactorul
şef Ciprian Bâtea. Menţionez
că, referitor la aceste afirmaţii,
prin rezoluţia Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie din data de 1.08.2013,
emisă în dosarul nr. 332/P/
2013, s-a dispus neînceperea
urmăririi penale faţă de subsemnatul sub aspectul infracţiunilor de ameninţare şi ultraj

contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii publice, pentru
care au depus plângeri penale
numiţii Szasz Lorand şi Bâtea
Ciprian, apreciindu-se că faptelor reclamate le lipseşte latura
obiectivă a infracţiunii.
În articolul "Paria Sătmarului
- senatorul Marian Valer", publicat în data de 31.05.2013, se
afirmă în mod mincinos că miaş fi supus familia la o viaţă de
iad, chinuri, agresiuni fizice şi
psihice. Afirmaţiile sunt vădit
mincinoase întrucât nu am avut
certuri grave în familie şi nu am
folosit niciodată violenţa împotriva consoartei mele sau a copiilor, fapt cunoscut de vecini şi
de persoanele apropiate.
În articolul "Senatorul Marian, mită de 100.000 lei", publicat în data 4.06.2013, se
afirmă în mod mincinos că subsemnatul aş fi primit mită suma
de 100.000 lei de la omul de
afaceri Victor Micle din Carei,
pentru ca, în schimbul acesteia,
comisarul şef Radu Chiş, şeful
Poliţiei Municipiului Carei, să
fie numit şeful Inspectoratului
de Poliţie al Judeţului Satu
Mare, precizându-se că banii au
fost colectaţi de la cinci persoane din Carei: Iosif Borota,
Dan Vezentan, Viorel Seucan,
Norbert Varga şi Marinela
Ghiurcuţă. Totul este o minciună sfruntată întrucât nu am
făcut niciun demers în vederea
numirii comisarului şef Radu
Chiş în funcţia de şef al Inspectoratului de Poliţiei al Judeţului
Satu Nare şi nu am solicitat sau
primit nicio sumă de bani în
acest scop. Menţionez că pe
parcursul ultimilor şase ani lam întâlnit pe numitul Victor
Micle de circa patru ori, în
compania unor alţi oficiali din
Carei şi din Satu Mare, şi că nu

am avut o relaţie apropiată cu
acesta, iar pe celelalte cinci persoane nominalizate nu le cunosc . Ulterior, ziarul Gazeta de
Nord-Vest a revenit asupra articolului cu o notă intitulată ‘’ O
reparaţie necesară’’, publicată
în data de 20.06.2013, în care se
precizează că dintr-o ’’regretabilă’’ şi ’’neintenţionată’’
eroare, datorată sursei care a
dezvăluit actul de corupţie, s-a
arătat greşit că printre cei care
au contribui la strângerea banilor s-ar afla careieni Iosif Borota şi Dan Vezentan, dar
aceştia nu au legătură cu acest
caz.
În articolul "Colaboratorul
răzvrătit al serviciilor secrete",
publicat în data de 12.06.2013,
se afirmă în mod mincinos că
înainte de Revoluţia din 1989,
în calitate de procuror comunist, subsemnatul aş fi fost racolat informator al Securităţii şi
că după Revoluţie mi-a fost distrus dosarul de informator.
Menţionez că nu am fost niciodată informator al Securităţii,
fapt confirmat de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care, prin
adeverinţa nr. 351/29.05.2008,
atestă că nu există date sau documente din care să rezulte calitatea de turnător sau de
colaborator al Securităţii a subsemnatului.
În articolul "Marian Valer, un
infractor de drept comun", publicat în data de 13.06.2013, se
afirmă în mod mincinos că aş fi
infractor de drept comun întrucât am avut dosar penal pentru
fals în declaraţii şi compliciate
la înşelăciune, cu un prejudiciu
de cinci milioane de dolari.
Menţionez că în dosarul respectiv a fost emisă soluţie de netrimitere în judecată, respectiv de
scoatere de sub urmărire penală, de către Parchetul de pe
lângă Tribunalul Satu Mare, întrucât a fost un dosar "fabricat"
de şeful de atunci al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare, colonelul Vasile Fernea,
care a vrut să se răzbune pentru
articolele critice pe care le-am
publicat la adresa sa în ziarul
Gazeta de Nord-Vest, în care
am dezvăluit abuzuri şi acte de
corupţie ale acestuia. Colonelul
Fernea s-a folosit în instrumentarea acestui dosar de ofiţerul
de poliţie economică Vlad
Boşca şi de ofiţerul de cercetare
penală Ioan Hotea. Ulterior, colonelul Fernea a fost eliberat
din funcţia de şef al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare şi a fost condamnat definiv pentru fapte de corupţie.

Ofiţerul Ioan Hotea a fost dat
afară din Direcţia Generală Anticorupţie pentru fapte de corupţie, iar ofiţerul Vlad Boşca
a fost trimis în judecată pentru
fapte de corupţie.
În articolul "Presă privată pe
bani publici", publicat în data
14.06.2013, se afirmă în mod
mincinos că subsemnatul aş fi
folosit banii contribuabililor,
respectiv ai Senatului, pentru a
edita şi distribui publicaţia "Gazeta de Satu Mare" şi sunt acuzat de evaziune fiscală şi
spălare de bani. Menţionez că
pentru editarea şi difuzarea publicaţiei respective am folosit
bani dintr-un credit de 65.000
lei contractat pentru nevoi personale de la Sucursala Satu
Mare a Băncii Transilvania, pe
care l-am consemnat în ultima
declaraţie de avere.
În articolul "Homosexualu’
strigă homosexualii", publicat
în data de 18.06.2013, se afirmă
în mod mincinos că subsemnatul aş fi homosexual cunoscut
şi recunoscut şi este reprodusă
o adresă falsă, cu antetul "Ministerul de Interne, Departamentul Securităţii Statului,
Direcţia Cercetări Penale" şi
nr. …/D/00299488/27 martie
1985, în care este consemnat că
în dosarul de urmărire informativă nr. 15535/1984 "ALDEA",
în ziua de 26.03.1985 a fost cercetat informativ Marian Valer,
cunoscut homosexual, care şi-a
recunoscut faptele. Menţionez
că nu am întreţinut niciodată relaţii homosexuale şi că nu am
fost niciodată anchetat de Securitate pentru homosexualitate.
Dimpotrivă, în calitate de procuror, am anchetat şi am arestat
homosexuali, inclusiv foşti ofiţeri de miliţie şi de securitate.
Solicitând Consiliului Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii să-mi comunice dacă
am avut dosar de urmărire informativă la Securitate, mi s-a
comunicat că nu am avut un
astfel de dosar, deci adresa publicată de Gazeta de Nord-Vest
constituie un fals ordinar. Menţionez că, cu circa 20 de ani în
urmă, am fost avertizat de şeful
de atunci al SRI Satu Mare că
mi s-a confecţionat un act fals
că aş fi homosexual de către
anumiţi şefi din Ministerul de
Interne după ce am transmis
presei centrale un material, care
a ajuns şi la premierul Petre
Roman, privind implicarea în
reprimarea manifestaţiilor revoluţionare din 21 decembrie
1989 şi a unor şefi de miliţii judeţene, respectiv a colonelului
Stoian Rusu, fost şef al Miliţiei

Judeţene Cluj, promovat ulterior şef al serviciului secret al
Ministerului de Interne (UM
0215), a colonelului Gheorghe
Gambra, fost şef al Miliţiei Judeţene Mureş, promovat ulterior şef al Inspectoratului
General de Poliţie, şi a colonelului Vasile Fernea, fost locţiitor al şefului Miliţiei Judeţene
Satu Mare.
În articolul "Numitul Marian
Valer, un pericol public", publicat în data de 21.06.2013, se
afirmă în mod mincinos că subsemnatul aş fi vrut să-l agresez
în data de 20 iunie 2013 pe fostul şef al Poliţiei sătmărene, Vasile Fernea, şi aş fi provocat
scandal în faţa casei acestuia. În
realitate, am avut o discuţie pe
un ton moderat cu numitul Vasile Fernea, dar nici nu am intenţionat să îl agresez, nici nu
am provocat scandal, fapt ce
poate fi confirmat de martorii
oculari.
În articolul "Senatorul Marian sare la beregata presei",
publicat în data de 1.07.2013,
se afirmă în mod mincinos că în
data de 29.06.2013, în jurul orelor 22.00, subsemnatul aş fi încercat să pătrund prin efracţie în
sediul postului de televiziune
Nord-Vest TV şi al cotidianului
Gazeta de Nord-Vest, situat în
Casa de Cultură a Sindicatelor
din Satu Mare împreună cu alte
trei persoane. Menţionez că nu
am mai fost prezent la sediul
postului de televiziune NordVest TV de peste un an, după ce
luat o turnură gregară şi manelistă.
În articolul "Senatorul Marian îşi agaţă partenerii pe siteuri gay", publicat în data
2.07.2013, se afirmă în mod
mincinos că subsemnatul şi-ar
fi recunoscut deschis orientarea
sexuală şi că aş fi postat în data

Szasz Lorand
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 Senatorul Marian a formulat plângere pentru insultă şi calomnie împotriva şefilor Gazetei de Nord-Vest şi a
instigatorului Mircea Govor

de 28.06.2013, anunţuri matrimoniale pentru căutare de
parteneri
gay
pe
siteurile www.gayromania.ro şi
www.piata-az.ro. Menţionez că
nu am postat sau publicat niciodată anunţuri matrimoniale sau
patrimoniale pe vreun site ori
într-un ziar şi că anunţurile reproduse de Gazeta de NordVest au fost fabricate şi postate
de persoane încă neidentificate,
care au preluat fotografia mea
de pe site-ul Senatului şi au folosit elemente de identificare
false: e-mail valer.marian@
yahoo.com, user valerdabaca,
înălţime 1.70 metri (înălţimea
mea este de 1,80 metri). În vederea tragerii la răspundere penală, am solicitat organelor de
poliţie identificarea persoanelor
care au creat şi au postat anunţurile respective în numele meu.
În articolul "Trafic de influenţă pentru un sediu de garaj",
publicat în data de 11.07.2013,
se afirmă în mod mincinos că
subsemnatul aş fi săvârşit trafic
de influenţă intervenind în favoarea omului de afaceri Cristea Sorin în lichidarea firmei
Leda şi că amândoi am fi fost
"inculpaţi" într-un dosar privind
obţinerea de credite bancare cu
acte false, provocând un prejudiciu de minim 5,14 milioane
de dolari. Menţionez că nu am
intervenit nici la vreun lichidator judiciar nici la vreun judecător sindic în lichidarea SC
Leda SA şi că nu am fost inculpat în niciun dosar penal.
În articolul "Evaziune fiscală
sub protecţie senatorială", publicat în data de 12.07.2013, se
afirmă în mod mincinos că subsemnatul aş fi fost copărtaş la
prejudicierea bugetului de stat
cu 3,9 milioane lei cu firmele în
care a fost asociat cu soţii Cris(continuare în pagina 11)

Foto: Facebook

(urmare din pagina 10)
tea. Menţionez că nu am primit
nicio somaţie sau cerere de poprire de la organele fiscale cu
privire la asemenea datorii către
bugetul de stat şi că nu s-a pronunţat vreo hotărâre judecătorească
privind
angajarea
răsunderii materiale a subsemnatului în acest sens.
În articolul "Sperjur în Parlament", publicat în data de
24.07.2013, se afirmă în mod
mincinos că, deşi am jurat să
respect Constituţia şi legile
ţării, subsemnatul aş fi încălcat
ordinea de drept a ţării comiţând un sperjur ordinar, motiv
pentru care aş fi cercetat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi de Terorism pentru
atingere adusă siguranţei naţionale, iar la Parchetul de pe
Lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie s-ar afla mai multe dosare pe numele meu. Menţionez
că nu am încălcat ordinea de
drept, nu am comis niciun sperjur şi nu am ştiinţă de niciun
dosar penal la parchetele sus
menţionate.
În articolul "Marian Valer, un
şantajist de carieră", publicat în
data de 25.07.2013, se afirmă în
mod mincinos că, ţintind funcţia de prefect în 1996 şi fiind
susţinut doar de amicul Sorin
Cristea, la acea dată lider al Partidului Democrat, subsemnatul
s-ar fi dedat la şantaje împotriva
liderilor politici judeţeni. Menţionez că nu m-am dedat la niciun şantaj şi că, înaintea
alegerilor parlamentare din
1996, liderii judeţeni ai partidelor din CDR, respectiv Ana
Maria Biriş de la PNŢCD,
Liviu Dragoş de la PNL, Ioan
Vădan de la PAR şi Gavrilă Ardelean de la MER, au semnat
un protocol privind susţinerea
subsemnatului pentru funcţia de
prefect al judeţului Satu Mare,
protocol care a fost susţinut ulterior şi de Partidul Democrat.
În articolul ‘’Senatorul Marian Valer recidivează’’, publicat în data de 31.07.2013, se
afirmă în mod mincinos că,
după ce şi-a fabricat declarţiile

de avere, subsemnatul şi-a fabricat ultima declaraţie de interese, întrucât nu aş fi trecut
calitatea şi contractul prin care
coordonez şi finanţez publicaţia
de Satu Mare. Menţionez că nu
am fabricat nicio declaraţie întrucât la data completării declaraţiei de avere şi a declaraţiei de
interese nu aveam calitate de
asociat, acţionar sau vreo funcţie de conducere în vreo societate comercială sau la vreun act
de agent economic, iar activitatea publicistică, în care se încadrează şi coordonarea editorială
a unei publicaţii, este permisă
parlamentarilor, alături de activitatea didactică şi de cercetare.
În articolul ‘’Manualul şantajistului prin presă’’, publicat
în data de 29.07.2013, se afirmă
în mod mincinos că subsemnatul aş fi un adevărat expert în
comiterea infracţiunilor de şantaj prin presă, imputându-mi-se
că am obţinut prin şantaj de
presă ‘’ de la foloase materiale
până la funcţii de conducere ani
de demnitate publică’’. Menţionez că nu am pretins niciodată pachete cu alimente sau
bani de la primari, şefi de instituţii sau oameni simpli şi că nu
am ameninţat niciodataă cu articole de presă pentru a obţine
astfel de foloase.
În articolul „Incompatibilitatea crasa a senatorului Marian
”, publicat în data de 30.07.
2013, se afirmă în mod mincinos că m-am aflat în incompatibilitate în toată perioada în
care am fost senator al României, întrucât am avut calitatea
de administrator al SC Bonda
Impex SRL. Menţionez că am
avut un mandat limitat de administrator de doi ani în cadrul SC
Bonda Impex SRL (conform
art. 7 alin. 7 din contractul de
societate), care a expirat în data
de 15.11.2001, respectiv cu 7
ani înainte de a deveni senator.
Pe de altă parte SC. Bondo
Impex SRL a fost dizolvată de
drept prin hotărâre judecătorească definitivă cu 3 ani înainte de a deveni senator,
respectiv prin încheierea
Tribunalului Cluj nr. 7224/
31.03.2005, astfel că şi-a pier-

Ciprian Bâtea

dut personalitatea , capacitatea
juridică, încetându-şi existenţa
ca subiect de drept conform art.
40 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.
În articolul "Bilanţul unei cariere ratate’’ publicat în data de
2 august 2013(data mea de naştere), se reafirmă în mod mincinos că aş fi fost procuror
comunist şi homosexual, jurist
infractor, director de ziar şantajist şi am ajuns senator trădător
şi singuratic, părăsit până şi.de
propria famile. În acest articol
se mai afirmă în mod mincinos
că în tinereţe am fost tuns de
şeful de post din comuna Dăbâca cu o foarfecă ciobită, că
am fost un simplu procuror
beţiv, că am obligat un miliţian
să îngenuncheze după care i-am
tras două palme şi i-am azvârlit
pe jos cascheta, că i-am sustras
pistolul şi cătuşele unui şef de
post din Livada, că am fost forţat să demisionez din procuratură, că l-am calomniat pe
fostul primar Horea Anderco
pentru că a refuzat să-mi acorde
o locuinţă socială (în condiţiile
în care eu deţineam apartament
ultracentral în Satu Mare), că iam calomniat pe fostul secretar
al judeţului Cornelia Bota şi pe
fostul preşedinte al Consiliului
Judeţean ,Ştefan Szabo , pentru
că nu mi-au vândut fostul sediu
al ziarului Gazeta de Nord-Vest
(când toate discuţiile pe această
temă au fost purtate de numitul
Govor Mircea Vasile), că am instalat teroarea şi dictatura în Organizaţia PSD Satu Mare, că
am declarat public că sunt bolnav cu capul, că am fost părăsit
de familie din cauza bătăilor, că
i-am rupt mâna băiatului concubinei mele.
În articolul ‘’ Un senator inutil şi costisitor’’ publicat în
data de 5 august 2013, se afirmă
că în cei patru ani şi 8 luni de
când freacă degeaba băncile Senatului , Marian Valer i-a costat
pe sătmăreni aproape 200 000
de euro. Menţionez că am avut
o activitate apreciată în Senatul
României şi că am primit lunar
salariul de aproximativ 4500 lei
şi suma forfetară de 10.500 lei,
de care beneficiază toţi parlamentarii conform legii. Precizez că din suma forfetară am
achitat salariile pentru cei patru
angajaţi ai cabinetului parlamentar, cheltuielile pentru utilităţi(apă, gaz, energie electrică,
energie termică, telefon, salubritate, ş.a), cheltuielie pentru
benzină, consumabile, curăţenie şi protocol. În acest articol,
se reafirmă în mod mincinos că
aş fi infractor ordinar, homosexual şi incompatibil.
În articolul "Senatorul jurnalist, agresor de jurnalişti", publicat în data de 9.08.2013, se
reafirmă în mod mincinos că
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subsemnatul aş fi încercat să-i
agresez pe directorul Gazetei de
Nord-Vest,, Szasz Lorand, şi pe
redactorul şef Ciprian Bâtea, că
aş fi agresat-o pe jurnalista
Ioana Gavrău şi că l-aş fi ameninţat pe jurnalistul Victor Constantinovici . Menţionez că nu
i-am agresat sau ameninţat pe
niciunul dintre jurnalişti susmenţionaţi.
În articolul "Senatorul Marian minte de îngheţă apele" ,
publicat în data de 8.08.2013,
mi se impută că i-am acuzat de
insultă şi calomnie pe premierul
Ponta şi pe vicepremierul Dragnea, minţind că m-aş fi lăudat în
mod public că aş bolnav la cap.
Menţionez că nu m-am lăudat
ci am declarat că în 2011 s-a
constatat că am două microleziuni ischemice, nu ischemii,
cum afirmă în mod repetat autorii articolelor din Gazeta de
Nord-Vest.
În articolul "Senatorul Marian a pierdut războiul mărcii",
publicat în data de 13.08.2013,
se afirmă în mod mincinos că
OSIM mi-ar fi comunicat că
dreptul la folosinţa mărcii "Gazeta de Satu Mare’’ aparţine SC
Media Total SRL. Menţionez că
OSIM mi-a comunicat, prin
notificarea 04476 emisă în
1.07.2013 că, examinând cererea depusă de subsemnatul sub
nr.
M2013/00476
din
27.06.2013 privind marca individuală verbală constând în denumirea GAZETA DE SATU
MARE şi constatând că sunt îndeplinite condiţiile minime de
constituire a depozitului reglementar, se atribuie dată de depozit şi se înscrie în Registrul
cererilor de mărci, cu nr. M
2013 04476 din data de
27.06.2013, GAZETA DE
SATU MARE, pentru următoarele clase de produse şi/sau servicii: Clasa 16, Clasa 35, Clasa
41. Totodată, mi s-a comunicat
că în termen de 3 luni de la data
depunerii cererii de înregistrare
a mărcii trebuie să achiti taxa de
examinare în valoare de 756 lei
şi că OSIM examinează în fond
şi hotărăşte admiterea sau respingerea averii de inregistrare a
mărcii în termen de 6 luni de la
publicarea acesteia.
În articolul "O nouă diversiune a senatorului Marian", publicat în data de 12.08.2013, se
afirmă în mod mincinos că aş fi
invocat date false şi decrete demult abrogate, aspect care ridică mari semne de întrebare
asupra cunoştinţelor mele de
drept. Menţionez că la data dizolvării societăţilor comerciale
nominalizate (în 2005), precum
la data dobândirii calităţii de senator (în 2008), Decretul nr.
31/1954 privitor la persoanele
fizice şi la persoanele juridice
era în vigoare, fiind abrogat
doar la data intrării în vigoare a
noului Cod civil (în anul 2011).

Răzvan Govor
În articolul "Senatorul Marian teroristul vămii Halmeu’’ ,
publicat în data de 14.08.2013,
se afirmă în mod mincinos că iaş fi ameninţat pe vameşi şi pe
frontierişti că o să-i bag în puşcărie pentru că nu m-au lăsat să
intru în Vama Halmeu. Menţionez că în cursul acestui an am
fost prezent doar de două ori la
Vama Halmeu, întrucât am primit informaţii privind implicarea unor vameşi şi a unor
poliţişti în activităţi de contrabandă, îndeosebi cu ţigări, şi că
nu i-am ameninţat niciodată cu
puşcăria.
În articolul ‘’ Un senator şantajist şi şpăgar’’ publicat în data
de 15.08.2013, se afirmă în
mod mincinos că l-aş fi mituit
pe directorul săptămânalului
Jurnalul de vineri din Baia
Mare pentru a-mi ataca adversarii din Satu Mare. Menţionez
că nu i-am trimis nici o sumă de
bani drept mită directorului Jurnalului de vineri din Baia Mare
pentru a publica articole critice
la adresa numiţilor Silaghi Ovidiu şi Ciocan Gheorghe.
Învederez că pe recipisa poştală invocată şi prezentată de
numitul Timiş Ioan nu figurează niciun nume la destinatar,
deci este posibil să fie un act
contrafăcut. Totodată, arăt că
numitul Timiş Ioan minte cu
neruşinare că l-aş fi trimis în
data de 12 aprilie 2013 cu vreun
mesaj la patronul SC Florisal
SA şi că, întrucât acesta nu a
avut bani pentru publicitate, aş
fi început o campanie deşănţată
împotriva firmei Florisal în ziarul Gazeta de Nord-Vest. În realitate , numitul Timiş Ioan mi
s-a plâns de mai multe ori că
firma SC Florisal SA nu-şi mai
onorează contractul de publicitate de peste un an şi că el crede
că patronul Vasile Puşcaş le
achită bani la negru numitului
Mircea Govor Vasile, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
şi vecin cu Puşcaş, şi fiului său
Răzvan Govor patronul postului de televiziune Nord Vest TV.
Nu i-am solicitat niciodată numitului Timiş Ioan să-mi împrumute bani sau să-mi
cumpere medicamente, buchete
de flori, cadouri sau sticle de
băutură , ci acesta avea obiceiul
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să-mi solicite bani pentru a-şi
cumpăra viagra şi pentru a-i
cumpăra flori, cadouri, băutură
sau ţigări amantei sale de etnie
romă.
Învederez instanţei că infracţiunile de insultă şi calomnie au
fost reintroduse în Codul penal
ca urmare a Deciziei Curţii
Constituţionale nr. 206/ 29.04.
2013.
Pentru articolele nesemnate
sau semnate cu pseudonimul
Alex Ohaha, solicit tragerea la
răspundere penală a şefilor ziarului Gazeta de Nord-Vest, respectiv a directorului general
Govor Răzvan Mircea, a directorului Szasz Lorand şi a redactorului şef Bâtea Ilie Ciprian.
După modul de redactare bănuiesc că majoritatea acestor articole au fost elaborate de
inculpatul Szasz Lorand.
Consider că toate articolele
insultătoare şi calomniatoare la
adresa subsemnatului au fost
publicate de ziarul Gazeta de
Nord-Vest la instigarea inculpatului Govor Mircea Vasile, care
asigură finanţarea ziarului.
Având în vedere multitudinea articolelor insultătoare şi
calomniatoare la adresa subsemnatului şi ritmicitatea acestora prin publicarea în fiecare
număr al ziarului Gazeta de
Nord-Vest a unor astfel de articole în perioada 14.0515.08.2013, elemente care
dovedesc declanşarea şi susţinerea unei campanii de presă în
scopul denigrării şi demonizării
subsemnatului, consider că inculpaţii au acţionat în baza unei
rezoluţii infracţionale unice,
fiind astfel în prezenţa unei infracţiuni continuate.
Mă constitui parte civilă în
cauză cu sume de 1 000 000 de
euro, care reprezintă valoarea
daunelor morale ce mi-au fost
cauzate prin articolele insultătoare şi calomniatoare.
În probaţiune, depun copii de
pe articolele insultătoare şi calomniatoare susmenţionate, alte
înscrisuri, şi dacă va fi cazul,
voi prezenta martori. Până la
primul termen de judecată voi
depune copii şi de pe alte articole insultătoare şi calomniatoare."
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 Firma soţului deputatei Andreea Paul (Vass) a profitat cel mai mult după retrocedări în perioada guvernării portocalii

Legătura familiei Andreei Paul Vass
cu secretarul lui Ceauşescu
în imperiul Romcontrol

Andreea Paul Vass împreună
cu puterea financiară a familiei
soţului ei şi imperiul Romcontrol au o poziţie cheie de influenţă în Guvernul Boc. Firma
soţului Andreei Vass controlează toate mărfurile care intră,
ies sau tranzitează România,
auditează şi stabileşte norme
pentru activităţile din industrie.
Destinele economice şi politice
ale Andreei Vass şi Cristian
Mihai Paul s-au încununat de
succes odată cu instalarea regimului PDL. Afacerile familiei
au explodat atât în profit cât şi
în conexiuni, mama fraţilor
Paul aflându-se în concubinaj
economic cu celebrul Dorin
Cocoş prin intermediarul Petre
Ion, cunoscut în afacerea Telegondola Securităţii.
Andreea Paul Vass, consilierul pe probleme economice al
premierului Emil Boc, este reprezentantul unui puternic grup
de interese în Guvernul României. Vass a fost propulsată în
proximitatea liderilor politici ai
PDL prin suportul familiei
Paul, care deţine controlul asupra tuturor mărfurilor care intră,

ies sau tranzitează România.
Este vorba despre imperiul
Romcontrol S.A.. O firmă discretă, care însă din 1990, când
a fost prima intreprindere privatizată din România, a beneficiat
de cele mai redutabile creiere în
economie şi cele mai exclusiviste afaceri. O firmă care şi-a
consolidat poziţia în paralel cu
ascensiunea politică a Andreei
Paul Vass, atingând apogeul
chiar în momentul în care
aceasta a ajuns în apropierea
primului ministru Emil Boc.
Plecată din Bobota, judeţul
Sălaj, Andreea Paul Vass a
ajuns în 2005 la Cotroceni, în
2007 la Theodor Stolojan, iar în
2009 la Emil Boc. Tot atunci a
devenit şi doamna Paul Vass,
obţinând, pe lângă poziţia politică, şi suportul unui cont financiar extrem de solid.
Romcontrol S.A. este în prezent o afacere a familiei Paul,
fiind deţinută de fraţii Cristian
Mihai Paul, soţul consilierei lui
Boc, şi Dan Viorel Paul. O afacere la care, totuşi, mai sunt acţionari şi Constantin Boştină,
care înainte de 1990 a fost, în

ordine, secretar personal al lui
Nicolae Ceauşescu, preşedinte
al Uniunii Studenţilor Comunişti din România, prim secretar PCR al judeţului Botoşani.
Astăzi, Costantin Boştină, în
afară de poziţia de acţionar al
Romcontrol S.A., mai este
membru fondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei Oamenilor
de afaceri din România
(AOAR) şi cadru didactic universitar la ASE. De asemenea,
de numele Romcontrol mai este
legat, printre mulţi foşti activişti ai PCR de rang înalt, şi
fostul ministru Victor Babiuc.

Dinastia Paul

Firma Romcontrol, prima
privatizată după Revoluţie, a
fost acaparată, în 1990, de Viorel Paul, tatăl celor doi fraţi şi
"creierul" afacerii pe care a
condus-o până în vara anului
trecut, când a decedat. Umraşul
său "adevărat" la conducerea
afacerilor este Dan Viorel Paul,
unul dintre cunoscuţii şi temuţii
brokeri de pe piaţă. Acesta a
fost numit pe 15 aprilie 2011,
pentru un mandat de patru ani,

în funcţia de vicepreşedinte al
societăţii. La aceeaşi dată, soţul
Andreei Paul Vass, Cristian
Paul, a devenit preşedinte-director general al Romcontrol.

Cumnatul şi soţul
aduc profitul

Interesant este că de când
Andreea Paul Vass s-a căsătorit
cu Cristian Paul, în septembrie
2009, afacerilor firmei Romcontrol au crescut substanţial.
Este de ajuns să ne uităm la ultimele două bilanţuri existente
pe pagina de Internet a Ministerului de Finanţe. Astfel, în
2009, Romcontrol S.A. a avut o
cifră de afaceri netă de
12.804.180 lei şi un profit de
66.6670 lei. Lucrurile s-au
schimbat simţitor în 2010. În
acest an, cifra de afaceri netă a
scăzut la 12.352.861 lei, dar
profitul a crescut la 1.129.014
lei.

Andreea Paul
zice că e din alt aluat

Contactată de ziuanews, Andreea Paul Vass a negat că ar avea

continuare în pag.13

Cu o limbuţie şi cu un tupeu nespecific unei ardelence,
provenind dintr-o familie mixtă româno-maghiară din
Sălaj, deputata PDL de Oaş, Andreea Paul (Vass) a devenit
în primul an al guvernării USL cea mai critică şi vocală
trâmbiţă a fostului partid de guvernământ la adresa guvernelor conduse de premierul Victor Ponta. Cocoţată în funcţia de prim-vicepreşedinte al PDL ( din lipsă de resurse
umane),proaspăta deputată a vărsat, pe posturile de televiziune şi prin comunicate de presă, lacrimi de crododil
pe umerii românilor săraci şi a criticat din toţi rărunchii ei
politica economică şi socială a guvernelor USL.
Cu o memorie, ca să nu zicem minte scurtă, deputata de
Oaş a uitat peste noapte că cea mai mare sărăcire şi nedreptăţire a românilor s-a produs sub guvernările PDL-UDMR
conduse de premierii Emil Boc şi Mihai Răzvan Ungureanu, cărora le-a fost sfetnic principal pe probleme economice. Deputata economistă a uitat rapid că şi ea s-a aflat
în spatele deciziilor economice preferate ale guvernelor
Boc şi Ungureanu, care au provocat falimentarea a zeci de
mii de firme şi au produs sute de mii de şomeri . Deputata
cu o acută sensibilitate socială a uitat că şi ea s-a aflat în
spatele deciziilor de tăiere a salariilor, a pensiilor, a indemnizaţiilor pentru mame şi pentru persoane cu handicap. Deputata intelectuală a uitat că şi ea s-a aflat în spatele
măsurilor de umilire a medicilor, profesorilor, artiştilor, ziariştilor, ş.a. Deputata cu doctorat devotament a uitat că şi
ea s-a aflat în spatele deciziilor de încheiere a unor contracte înrobitoare de împrumut cu FMI şi cu Banca Mondială, care au îndatorat România pentru mai multe
generaţii.
Dar, ce este mai grav, deputata PDL de Oaş a uitat că
firma soţului său, SC Romcontrol SA Bucureşti, precum şi
firma de avocatură a sorei sale Erzsebet Iulia Vass au profitat din plin în vremea cât ea a fost consilier pe probleme
economice a premierilor Boc şi Ungureanu. Firma Romcontrol SA (la care soţul său a devenit preşedinte al Consiliului de administraţie în octombrie 2010 şi care era
deţinută de familia acestuia de două decenii) s-a înfruptat
din afaceri cu Ministerul Economiei ( Nuclearelectrica
Transelectrica ş.a), Ministerul Culturii, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ş.a. Cu o vehemenţă demnă de o cauză mai bună, Andreea Paul Vass a
negat atât în mass media cât şi în instanţă că firma soţului
său ar fi obţinut beneficii substanţiale de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) în perioada cât a fost consilier economic al premierilor
portocalii.
Pentru a pune lucrurile în curat, vom reproduce un document al ANRP care cuprinde lista tuturor evaluatorilor
autorizaţi (persoane fizice autorizate şi societăţi comerciale) care au beneficiat de plăţi de la această instituţie în
perioada 1.01.2009 - 31.07.2012, adică în timpul guvernării
portocalii. Pe această listă figurează 115 evaluatori autorizaţi, care au încasat în perioada respectivă suma totală de
11.737.627,82 lei. Potrivit documentului, cea mai mare
sumă, respectiv 1.506.825, 72 lei, a fost încasată de firma
SC Romcontrol SA, care figurează la poziţia 106. Mai
exact, firma soţului deputatei Vass a încasat 13%, respectiv
1/7 din total.
Dacă încasarea unei şeptimi din suma totală alocată de
ANRP de către o firmă din 115 evaluatori autorizaţi nu miroase a favorizare, atunci ce este, stimabilă doamnă Vass?
Aşa că, ciocul mic! (vorba unei colege de-a dvs. de partid).
Pentru ca sătmărenii să ştie ce profitoare şi profitabilă a
fost firma soţului său, SC Romcontrol SA, vă prezentăm
un articol publicat de Ziua News, având titlul “ Legătura
familiei Andreei Paula Vass cu secretarul lui Ceauşescu în
imperiul Romcontrol”
Theodor Someşanu
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vreo legătură cu ascensiunea societăţii Romcontrol, deţinută de familia soţului. "Nu are nici o legătură
cu activitatea de la Guvern. Este o
societate pe acţiuni, care a avut o
adunare a acţionarilor şi unde a fost
un vot. E o decizie a unei companii
private, a unui acţionariat privat şi
este, cum bine ştiţi, o societate condusă vreme de foarte mulţi ani de
către tatăl lui, familia lui deţine relativ cea mai mare pondere a acţiunilor. Tatăl lui, care din nefericire a
decedat, şi cei doi fraţi", a declarat
pentru ZIUA News Andreea Paul
Vass.
Aceasta a precizat că a menţionat în declaraţia de interese toate
contractele pe care Romcontrol le
are în derulare. "Ele toate există şi
sunt depuse exact conform legii, pe
site, la ANI. Intraţi în dialog direct
cu SGG (n.r. - Secretariatul General
al Guvernului). Romcontrol este
prima firmă privată din România,
are contracte cu statul de când
lumea. Această companie are relaţii
şi contracte cu statul încă de la înfiinţare. Nu am nicio legătură cu
numirea soţului meu în această
companie, care este exclusiv privată, şi nici în contractele pe care
le au ei în derulare. Sunt alt gen de
aluat de politician. Activitatea soţului meu nu are nicio legătură şi
nici nu se intersectează cu activitatea mea. Este o societate pe acţiuni
în care cea mai mare pondere este
deţinută de familia soţului meu", a
adăugat Andreea Paul Vass.

Mama fraţilor Paul,
asociată cu omul
lui Udrea şi Cocoş

Aşa cum Ziuanews vă
arată în schema alăturată, încrengătura de firme şi relaţii
patronată de familia consilierului premierului Boc duce
până la Dorin Cocoş, soţul
EleneiUdrea.

Dan Viorel Paul, cumnatul consilierului economic al
lui Boc, are o reţea de firme cu
activităţi în brokeraj, turism,
operaţiuni portuare, comerţ cu
ridicata etc. Astfel, Dan Viorel
Paul deţine în totalitate sau în
parte societăţile Dorna Estival
SA, Autosolution SRL, Finaco
Securites, Rider Club, Turism
Hoteluri şi Restaurante Marea
Neagră şi Romned SA. Fraţii
Paul au afaceri cu Victor Bălescu şi Sorin Greavu, "regii"
plajelor de pe litoral şi patronii
marelui operator portuar din
Constanţa, Romned Port Operator SA.
Dan Viorel Paul, este, pe de
altă parte, un nume cunoscut în
piaţa de capital din România. El
a fost cercetat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
(CNVM) pentru tranzacâii abuzive cu acţiunile firmei Neferal,
aflată în portofoliul unuia dintre
"greii" afacerilor cu neferoase,
Ştefan Mărgineanu, patronul
Metanef SA.
În ceea ce o priveşte pe
mama vitregă a fraţilor Paul,
Eugenia Paul, aceasta este prezentă şi ea în Romcontrol. Eu-

genia Paul e parteneră însă şi cu
unul dintre oamenii cuplului
Udrea-Cocoş. Astfel, aceasta
deţine societatea GDS SRL împreună cu Petre Ion. Cel care lea şuat locul Elenei Udrea şi lui
Dorin Cocoş în firma Trei Cocoşi şi care este partener cu
apropiaţi ai lui Dumitru Bucşaru.

Cum s-a format
Romcontrol

Romcontrol s-a aflat până în decembrie 1989 sub oblăduirea fostului Partid Comunist Român şi a
Securităţii sub numele de Oficiul
Pentru Controlul Mărfurilor. Pe 27
decembrie 1990, prin Hotărârea de
Guvern nr. 1351, semnată de Petre
Roman , premierul de atunci, se înfiinţează societatea comercială pe
acţiuni ROMCONTROL SA "ca
organ neutru cu atribuţii pe linia
asigurării controlului calitativ şi
cantitativ al mărfurilor din import,
export, tranzit şi protecţiei consumatorului, prin transformarea fostei
organizaţii OCM ROMCONTROL". Trebuie să precizăm că
acronimul O.C.M. vine de la denumirea Oficiului pentru Controlul
Mărfurilor, care, printr-un decret
din 1987 devine O.C.M. Romcontrol.
Prin acelaşi act normativ din decembrie 1990, firma Romcontrol
este pusă să "vămuiască" vămile
României: "În baza Convenţiei de
colaborare, încheiată cu Direcţia
Generală a Vămilor, societatea
Romcontrol S.A. activează ca
organ de expertiză vamală în punctele de frontieră şi la vămile de interior". De asemenea, pentru
modalitatea demarării afacerile fostei nomenclaturi PCR în 1990, în
timp ce mii de familii îşi plângeau
morţii de la revoluţie, hotărârea de
guvern dată de premierul Petre
Roman este edificatoare: "Capitalul
societăţii este privat 100% şi este
deţinut de către conducere şi salariaţi, în proporţie de cca 90% iar diferenţa de cca 10% este deţinută de
persoane fizice din afara societăţii".
Sediul central al Romcontrol
este situat în Bucureşti, strada Polona 16, sector 1 şi are o reţea de
24 de agenţii şi birouri tehnice în
principalele oraşe şi porturi ale
ţării. De asemenea, conform documentelor proprii, Romcontrol SA
efectuează: evaluări de bunuri, societăţi comerciale şi alte active;
analize diagnostic şi expertize tehnice; studii de fezabilitate şi restructurare; lucrări de consultanţă
pentru provatizarea societăţilor comerciale cu capital de stat, pentru
crearea de noi societăţi cu capital
integral român, mixt sau străin; stabilirea bunurilor materiale la vânzarea, prin licitaţie, fuzionări,
lichidări, leasing; evaluări de stocuri de piese şi materiale pentru
vânzare şi pentru obţinerea de credite.

Romcontrol este organizată pe departamente: Agroalimentar, Chimie/Petrol/Îngrăşăminte/Industrie Uşoară, Maşini/Metale/Minereuri/Tally,
Lemn-Mobilă, Evaluări, Marketing, Coordonare laboratoare
şi Expertize vamale, Asigurarea
calităţii.
Marian Ghiţeanu
George Tărâţă
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Satu Mare a Partidului Social Democrat, la care numitul Govor
Mircea Vasile deţine funcţia de preşedinte, iar postul de televiziune
TV 1 Samtel este mijlocul media oficial al Organizaţiei judeţene
Satu Mare a Partidului Naţional Liberal, la care numitul Ştef
Adrian Mihai deţine funcţia de vicepreşedinte, patronul acestui
post fiind un alt vicepreşedinte judeţean al PNL, Ionescu-Mălai
Marius.
Precizez că numitul Govor Mircea Vasile s-a aflat şi se
află în conflict de interese şi pentru faptul că o parte semnificativă
din sumele alocate ziarului Gazeta de Nord-Vest a fost virată ulterior de către SC Media Total SRL în contul SC Nord Vest TV Advertising SRL, care deţine postul de televiziune Nord-Vest TV şi
la care este asociat unic şi administrator fiul susnumitului, Govor
Răzvan Mircea.
Consider că, prin alocarea de către susnumiţii, în perioada
iunie 2012 - iulie 2013, a unor sume de ordinul sutelor de mii de
lei din fondurile Consiliului Judeţean, cu titlu de publicitate, unor
ziare, site-uri şi televiziuni locale, fără a fi organizate licitaţii publice, pentru materiale de presă care constituie în realitate ştiri sau
relatări de evenimente, în cauză sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice,
în formă continuată, prev. şi ped. de art. 248 din Codul penal, cu
aplic. art. 41 alin. 2 din Codul penal.
În probaţiune, solicit ridicarea ordinelor de plată de la
Consiliul Judeţean şi a facturilor emise de ziarele, site-urile şi televiziunile locale susmenţionate, precum şi audierea ca martori a
directorului Direcţiei Economice - Contabilitate a Consiliului Judeţean şi a angajaţilor de la compartimentele de contabilitate ale
mijloacelor media menţionate.

Decontări ilegale

IV. Conform unor angajaţi ai Consliului Judeţean, în perioada de când deţin funcţii în Consiliul Judeţean, numiţii Govor
Mircea Vasile şi Ştef Adrian Mihai au decontat nelegal, respectiv
în mod fictiv, cheltuieli de deplasare (transport, cazare şi diurnă)
pe care nu le-au efectuat în interes de serviciu, ci în interes personal, la diverse manifestări politice ale partidelor pe care le reprezintă, PSD respectiv PNL (congrese, consilii naţionale, delegaţii
permanente, mitinguri ş.a.), desfăşurate la Bucureşti, Cluj-Napoca
sau Oradea, precum şi la clinici medicale din Austria (Viena, Graz,
Linz) şi Germania (Munchen).
De exemplu, în cursul acestui an, susnumiţii au decontat

în mod fictiv cheltuieli de deplasare la congresele PSD (Govor,
aprilie 2013) respectiv PNL (Ştef, martie 2013), precum şi la festivitatea organizată cu ocazia aniversării a doi ani de la înfiinţarea
USL (la începutul lunii februarie 2013).
Pentru a realiza decontarea fictivă a acestor deplasări în
interes personal, susnumiţii au obţinut vizarea şi ştampilarea ordinelor de deplasare la comisii parlamentare ori la grupurile palamentare ale PSD, respectiv PNL de la Camera Deputaţilor, cu
ajutorul unor deputaţi din judeţul Satu Mare, deşi nu fuseseră invitaţi la comisiile sau la grupurile respective, iar, în multe cazuri,
manifestările politice au avut loc în zile nelucrătoare.
Tot în cursul acestui an, susnumiţii au decontat fictiv
cheltuielile pentru o deplasare efectuată împreună la o clinică medicală din Viena, în perioada februarie - martie.
În plus, există indicii că numitul Govor Mircea Vasile a
decontat fictiv din fondurile Consiliului Judeţean excursii efectuate
în Austria şi în Spania, cu autoturismul de serviciu de la Consiliul
Judeţean.
În probaţiune, solicit ridicarea tuturor ordinelor de deplasare şi a tuturor deconturilor efectuate de numiţii Govor Mircea
Vasile şi Ştef Adrian Mihai de când deţin funcţiile de vicepreşedinte, respectiv de preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Angajarea pilelor şi rudelor

V. În perioada de când deţin funcţiile de preşedinte, respectiv vicepreşedinte, numiţii Ştef Adrian Mihai şi Govor Mircea
Vasile au dispus angajarea sau promovarea unor persoane la cabinetul demnitarului şi în aparatul Consiliului Judeţean fără respectarea condiţiilor legale, în special a criteriilor de competenţă şi de
vechime profesională, ci pe criterii de afinitate politică, de rudenie
sau de relaţionare personală.
Astfel, numitul Ştef Adrian Mihai a dispus angajarea ca
şi consilier personal al preşedintelui Consiliului Judeţean a numitului Anghel Cristian, fost primar liberal al municipiului Baia
Mare, condamnat definitiv la pedeapsa închisorii cu executare pentru fapte de corupţie, din care a executat o parte şi a fost liberat
condiţionat, dar i s-au aplicat pedepsele complementare prevăzute
de art. 64 din Codul penal, respectiv interzicerea dreptului de a
ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o
activitate de natura celeia de care s-a folosit condamnatul pentru
săvârşirea infracţiunii. Numitul Govor Mircea Vasile l-a angajat
consilier personal pe numitul Băbţan Raul, deşi pentru funcţia de
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean nu pot fi angajaţi consilieri
la cabinetul demnitarului.
Potrivit unor angajaţi ai Consiliului Judeţean, numitul
Ştef Adrian Mihai a angajat la cabinetul său, în aparatul Consiliului
Judeţean şi în insituţii subordonate acestuia (Direcţia Generală
pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, Spitalul
Judeţean) în jur de 20 de persoane pe criteriul apartenenţei politice
la PNL. De asemenea, numitul Ştef Adrian Mihai a promovat-o în
funcţia de director în aparatul Consiliului Judeţean pe numita Nagy
Brigitta, cunoscută ca fiind amanta sa.
La rândul său, numitul Govor Mircea Vasile i-a angajat
în aparatul Consliului Judeţean pe cumnaţii Suciu Ovidiu şi Gorga
Claudiu, pe soţii Tătaru Rodica şi Marcel, foşti angajaţi ai clubului
de fotbal FC Olimpia şi ai societăţilor comerciale pe care le-a falimentat, şi pe numita Rogoz Manuela, preşedintele Organizaţiei
municipale Satu Mare a Tineretului Social Democrat, cunoscută
ca amanta sa, pe care a agajat-o iniţial secretară la cabinetul său
iar apoi a promovat-o şef de serviciu. De asemenea, susnumitul a
dispus angajarea sorei sale Gorga Dora în funcţia de şef serviciu
la Direcţia Generală pentru Asistenţă şi Protecţia Copilului Satu
Mare şi a norei sale Govor Mariana pe post de jurisconsult la Spitalul Judeţean Satu Mare. Potrivit unor angajaţi de la Spitalul Judeţean, nora sa a fost angajată şi retribuită fictiv întrucât nu s-a
prezentat la locul de muncă. Totodată, susnumitul a intervenit pe
lângă primarul municipiului Satu Mare, Coica Dorel Costel, şi pe
lângă directorul general al SC Apaserv SA, Stegerean Dan, pentru
ca sora sa Suciu Marcela să fie angajată director comercial în cadrul societăţii susmenţionate, la care Consiliul Judeţean are calitatea de acţionar.
În probaţiune, solicit ridicarea contractelor de angajare
ale persoanelor susmenţionate şi a statelor de plată ale acestora,
precum şi audierea ca martori a responsabililor de la Direcţia Resurse Umane a Consiliului Judeţean.
Menţionez că Direcţia Judeţeană Satu Mare a SRI şi Serviciul teritorial Oradea al DNA au monitorizat o parte din aspectele
semnalate în prezentul denunţ, deţinând inclusiv interceptări de
convorbi telefonice sau ambientale în acest sens".
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Cine l-a favorizat pe infractorul Horică (III)
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ISTORIE

G

azeta de Satu Mare republică în serial anchetele jurnalistice apărute în paginile Gazetei de Nord-Vest, care au vizat activitatea infracţională a ex-primarului municipiului Satu Mare, Horea
Anderco. Gazeta de Satu Mare a decis republicarea anchetelor 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.
Articolul de mai jos apărut în 2005. Intertitlurile aparţin redacţiei Gazeta de
Satu Mare.
(Cristian Lup)

"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 parchetul, poliţia şi justiţia), care nu au
fost în stare să se sesizeze cu nelegiuirile şi potlogăriile sale timp
de şase 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 Alba Iulia, treneză 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
preacuratele victime ale unor lucrături politice şi mediatice. Ba
mai mult Anderco şi Timciuc neau acţionat în judecată pentru calomnie prin presă solicitând atât
condamnarea noastră la închisoare cât şi plata de despăgubire
de ordinul zecilor de miliarde de
lei(vechi).

Favorizarea
infractorului

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 emis de parchetul Naţional Anticorupţie 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, recent promovat şef al Serviciului Cercetări Penale. Dosarul
se află sub supravegherea parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Oradea, unde este înregistrat sub
nr. 35/P/2004 şi este repartizat procurorului Saşa Cercel. Prin rechizitoriul PNA sunt dispuse însă 13

Constntin Timciuc,
fostul şef al
Administraţiei Pieţelor

(treisprezece) disjungeri privind
fapte ale fostului primar Anderco şi
ale acoliţilor sau complicilor săi. În
plus, pe lângă cele 13 (treisprezece) 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 100000 dolari şi 120000 euro
oferite de fostul primar Anderco
pentru neînceperea urmăririi 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 lîngă 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 soliţie de neîncepere a urmăririi penale din toamna anului 2001 care a
fost infirmată de Parchetul General
un an mai târziu.

Disjungeri rătăcite

Pentru edificarea sătmărenilor şi întru lămurirea organelor
de urmărire penală publicăm astăzi
disjungerile exprese şi implicite din
rechizitoriul PNA privind pe Constantin Timciuc unul din principalii
acoliţi ai fostului primar Anderco,
din care unele îl vizează şi pe
acesta.
1. ‘’Disjungerea cauzei cu privire la alte activităţi ale inculpatului Timciuc Constantin:
Se dispune disjungerea cauzei şi
continuarea cercetărilor faţă de inculpatul Timciuc Constantin pentru
săvârşirea infracţiunii de luare de
mită în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 254 C.p.
raportat la prevederile art. 6 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicare
art.41 alin.2 C.p.
Din nota de constatare încheiată
la date de 16.12.2002 de către lucrători din cadrul Inspecoratul de
Poliţie al Judeţului Satu Mare, ai
Gărzii Financiare Satu Mare şi inspectorii din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice – Control
Financiar de Stat, rezultă că inculpatul Timciu Constantin a repartizat spaţiile comerciale din pieţe cu
încălcarea Hotărâri nr. 5 din 1997
a Consiliului Local al municipiului
Satu Mare prin care s-a aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţelor, târgurilor şi
oboarelor din Satu Mare, hotărâre
emisă în conformitate cu H.G.R. nr.
19/1996 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi

funcţionare a pieţelor.
S-a constatat că boxele din halele, magazinele şi unităţile prestatoare de servicii din incinta pieţelor
din municipiul Satu Mare s-au atribui în mod direct fără organizarea
de licitaţii publice si fără aprobarea
Primăriei. Foarte multe societăţi au
închiriat mai multe spaţii, o parte
le-au subînchiriat, percepând chirii
stabilite arbitrar, în valută, cu aprobarea inculpatului Timciuc Constantin, deşi regulamentul de care
se face vorbire interzice clar închirierea spaţiilor. Există societăţi care
nu au prelungite contractele de închiriere, iar din evidenţele contabile ale Administraţiei Pieţelor nu
rezultă că acestea plătesc chirie, nu
sunt respectate tarifele aprobate
prin hotărâri ale Consiliului Local,
constatându-se un sistem neunitar
de aplicare a tarifelor practicate, în
sensul că unii agenţi comerciali
plătea taxe mult mai mari iar alţi
plăteau sume derizorii pentru suprafeţe mari.
Prejudiciul cauzat Administraţiei Pieţelor şi implicit Primăriei
Satu Mare a fost stabilit de Curtea
de Conturi Satu Mare, ca organ
abilitat, urmând ca după efectuarea
raportului de control să fie identificaţi toţi agenţii economici care
desfăşurau activităţi economice şi
prestatoare de servicii în pieţele din
municipiul Satu Mare,care au dobândit spaţii comerciale fără licitaţii, pe care le-au subînchiriat cu
acordul inculpatului Timciuc Constantin în schimbul unor sume de
bani în lei sau valută, daţi cu titlu
de mită inculpatului Timciuc Constantin.
Astfel, vor fi continuate cercetărlie pentru a se verifica cele susţinute de martorul Miculă Dumitru,
care susţine că după ce şi-a desfăşurat activitatea timp de 7 ani în
Piaţa de alimente nr. 1 din municipiul Satu Mare, i s-a adus la cunoştinţă că nu-şi mai poate desfăşura
activitatea în piaţă. Masa pe care
acesta îşi desfăşura activitatea a
fost atribuite unei alte firme care
mai deţinea alte trei mese contra
sumei 500 USD, daţi cu titlul de
mită inculpatului Timciuc Constantin, fiind de notorietate faptul că
cine nu dădea acestă sumă, pierdea
spaţiul comercial deţinut. Se va stabili firma care a beneficiat de masa
martorului Miculaş Dumitru şi legalitate atribuirii acestui spaţiu.
Acelaşi lucru îl afirmă martorul
Tssy Alexandru, care susţine că, în
mod abuziv, i s-a reziliat contractul
cu Admisnistraţia Pieţelor pentru o
suprafaţă de 3 mp deoarece asociaţia familială ’’Farcaş’’ a oferit
suma de 350 USD pentru atribuirea
acestei mese, aceeaşi sumă fiind
oferită de S.C. Everycom S.R.L.

pentru a căştiga un vad comercial
mai bun.
Martorul Tămaş Ioan declara că
nu şi-a mai putut continua activitatea în calitate de gestionar al unui
magazin alimentar din cadrul unei
Pieţe de alimente din municipiul
Satu Mare deoarece nu a deţinut
suma de 300 DM, pentru ai da cu
titlu de mită inculpatului Timciuc
Constantin.
Se vor continua cercetările faţă
de cele declarate de martorul Glodean Nicolae, care a afirmat ca i-a
dat inculpatului Timciuc Constantin suma de 500 USD pentru închirierea unui spaţiu comercial pe o
perioadă de patru ani şi a indicat
societăţi comerciale care au obţinut
spaţii comerciale fără licitaţie pentru sume cuprinse între 500 şi
1.500 USD, daţi cu titlu de mită inculpatului Timciuc Constantin, şi,
totodată se va stabili contextul în
care învinuiţii Sipos Attila Jeno şi
Ivaşcu Grigore au dobândit spaţii
comerciale în pieţele din municipiul Satu Mare având în vedere că
din transcrierile înregistrărilor convorbirilor telefonice autorizate rezultă că aceştia continua să se
întâlnească cu inculpatul Timciuc
Constantin pentru a-i da ‘’ dreptu’
‘’.

Prejudicii uriaşe,
bani publici vărsaţi
în vistierii private

Se va dispune disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor privind aceste aspecte inclusiv
implementarea în municipiul Satu
Mare a sistemului Telpark (system
de parcare cu plată), pentru a se stabili contextual în care, din bani publici (banii Administraţiei pieţelor
din municipiul Satu Mare), s-au
făcut
investiţii
de
peste
1.000.000.000 lei, 60 % din profit
urmând să fie repartizat unei societăţi cu capital exculsiv privat, dar
care nu a participat cu nimic la investiţii.
Din declaraţiile persoanelor audiate în cauză rezultă că inculpatul
Timciuc Constantin a luat sume de
bani cu titlu de mită, precum şi alte
foloase necuvenite prin intermediul
numiţilor Murg Ştefan şi Ţura
Adrian, responsabili în Piaţa nr.1,
şi, respectiv, Piaţa Someş din municipiul Satu Mare.
Faţă de numitul Ţura Adrian
există un denunţ, formulat de numitul Oprea Cornel, din care rezultă că, pentru repartizarea unei
mese din Piaţa nr.1 din municipiul
Satu Mare, acesta i-a cerut suma de
500 USD afirmând că pentru aceste
sume au fost închiriate toate mesele
din hala nou construită a Pieţei
Someş, dar că agenţii economici
care au dat aceste sume de bani refuză să declare acest lucru de frică
că vor pierde spaţiile astfel obţinute. Deoarece hala din Piaţa
Somes este nou construită, nu s-a
regăsit o evidenţă clară a spaţiilor
închiriate, nu erau întocmite decât
parţial contracte de închiriere.
Se va dispune disjungerea cauzei
în ceea ce îi priveşte pe numiţii
Murg Ştefan şi Ţura Adrian şi se
vor continua cercetările pentru a se
stabili implicarea lor în repartizarea
spaţiilor comerciale, în calitate de
administratori ai pieţelor sus-men-

ţionate, după controlul ce se va
efectua de Curtea de Conturi, aşa
cum am arătat, urmează să stabilească şi un prejudiciu cert cauzat
de nerespectarea cadrului legal de
acordare a spaţiilor comerciale.
În cursul anului 1998, a avut loc
o licitaţie în vederea construirii de
spaţii comerciale (module de aliminiu) organizate de Primărie, în calitate de ordonator principal de
credite.
Martorul Dan Turlea, administratorul S.C. Izoterom S.A., societate care efectua asemenea
construcţii, a luat legătura cu inculpatul Timciuc Constantin pentru a
afla condiţiile de participare la licitaţie. Cu ocazia discuţiei, inculpatul i-a pus în vedere că, dacă vrea
să câştige licitaţia, va trebui să construiască pe gratis două spaţii gratuite, dintre care unul în valoare de
5.000.000 lei la acea dată şi unul în
valoare 30.000.000 lei, pentru inculpatul Timciuc Constantin.
Numitul Dan Turlea arată că, făcând diferite calcule, nu a găsit nici
o soluţie pentru „a masca” în contabilitate suma de 80.000.000 lei,
singura soluţie fiind să nu fie executate alte lucrări, pentru ca cele
două spaţii să fie construite gratis.
Martorul afirmă că a hotărât să participe la licitaţie, dar după adjudecare să găsească o soluţie pentru a-i
păcăli pe cei doi şi a nu executa
cele două spaţii comerciale.
Licitaţia a fost organizată cu încălcarea prevederilor legale în materie de licitaţii şi s-a adjudecat
firmei S.C. D & V din Slatina, judeţul Olt. Din motive necunoscute,
fără anularea sau reluarea licitaţiei,
s-a încheiat un contract de execuţie
cu S.C. Etalon, tot din localitatea
Slatina, judeţul Olt, care a efectuat
lucrarea.
În urma unui control efectuat de
Curtea de Conturi şi a unei expertize contabile efectuate în cauză, sa constatat cauzarea unui
prejudiciu de 900.000.000 lei,
fiind facturate multe lucrări neexecutate, precum şi prin emitere de
facturi de lucrări după data recepţionării. Aceste aspecte confirmă
cele declarate de martorul Dan
Turlea, şi anume că trebuiau executate spaţii comerciale pe gratis.
Există indicii că unele lucrări, care
au fost facturate ca fiind executate
în beneficiul Administraţiei Pieţelor ar fi fost executate la vilele inculpaţilor Anderco Horea şi
Timciuc Constantin din localitatea
Apa.
Inculpatul Timciuc Constantin
nu îşi insuşeşte nici raportul Curţii
de Conturi şi nici expertiza contabilă efectuată în cauză, a solicitat
recuzarea expertului şi efectuarea
unei noi expertize tehnico-contabile, care să arate că lucrările au
fost efectuate în beneficiul Administraţiei Pieţelor.
În declaraţia de inculpat dată,
Timciuc Constantin arată că dacă
s-a cauzat vreun prejudiciu Administraţiei Publice Locale este vina
ordonatorului principal de credite,
respectiv Anderco Horea, care nu
şi-a respectat obligaţiile de a pune
la dispoziţie fonduri de la bugetul
local pentru construirea complexului comercial din incinta Pieţei de
alimente nr. 1, lucru care i-a obligat să strângă banii necesari con-

Ex primarul municipiului
Satu Mare, Horea Anderco

strucţiei de la agenţii economici
care urmau să-şi desfăşoare activitatea în piaţă. Sumele necesare au
fost strânse in valută (USD), iar
contractul de execuţie cu S.C. Etalon a fost încheiat la valoarea de
230.000 USD, aceste tranzacţii
fiind considerate ilegale de Curtea
de Conturi Satu Mare.
Pentru a se construi complexul
comercial au fost demolate construcţii aparţinând unor persoane
fizice sau juridice, care ulterior leau revendicat. În prezent, comunitatea evreiască, precum şi 16
proprietari tabulari, persoane fizice
revendică terenurile pe care s-au
edificat construcţiile.
Se vor continua cercetările pentru stabilirea tuturor persoanelor
care se fac vinovate atât de cauzarea unui prejudiciu bugetului local,
cât şi de vătămarea intereselor legale ale unor persoane fizice şi juridice.
Se va dispune disjungerea cauzei şi efectuarea de cercetări pentru
a stabili modul în care inculpatul
Timciuc Constantin a intrat în posesia unui teren care nu îi aparţinea, implicarea inculpatului
Anderco Horea în schimbarea
schiţei de dezmembrare întocmită
de OCAOTA Satu Mare la data de
02.01.2001 şi implicarea altor angajaţi ai acestei instituţii, deoarece
aşa cum s-a menţionat, vecinităţile
cu balastiera Apa au fost corectate
conform situaţiei iniţiale printr-o
sentinţă judecătorească definitivă”
(pag. 104-110).
2. „Cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului au
fost găsite bonuri şi chitanţe la rubrica „furnizori” figurând societăţile: S.C. Cristina Prodcom S.R.L.
Bucureşti, S.C. Maricons Com
Prod Exim S.R.L. Bucureşti, S.C.
Inter Seconds Impex S.R.L. Bucureşti.
Din adresa nr. 11 din
21.01.2003, Direcţia Generală a
Finanţelor Publice, Tehnologia Informaţii a comunicat că cele trei
societăţi şi codurile specificate in
facturi nu au fost atribuite şi nu se
regăsesc in baza de date a Ministerului Finanţelor Publice. Se pare că
inculpatul Timciuc Constantin avea
pregătite facturile fiscale şi chitanţele pentru a putea deduce alte
cheltuieli efectuate din bugetul Administraţiei Pieţelor la S.C. Terminal Nord Vest S.R.L.” (pag.
102-103)".
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Uluitoarea ascensiune a unei fine blonde de-a lui Ponta

De ce ajută baştanii
Sătmarului judeţele
Botoşani şi Teleorman?

Tot mai mulţi oameni de
afaceri şi oameni simpli sunt revoltaţi că actualii şefi ai Consiliului
Judeţean,
preşedintele
Ştefăneală şi vicele Mircică, nu
numai că nu au adus în judeţ banii
promişi, dar şi împrăştie puţinii
bani ai sătmărenilor învârtind licitaţiile mai bănoase pentru firme
din Molova şi din Oltenia, în detrimentul firmelor sătmărene. Astfel că profiturile se duc în alte
judeţe ale ţării, împreună cu taxele
şi impozitele aferente. Timp de
mai mulţi ani, baştanii de la Consiliul Judeţean au dat majoritatea
lucrărilor de asfaltare firmei Tehnic Asist Botoşani, care a încasat
până acum ditamai 20 de milioane
de euro din banii sătmărenilor. Iar
în această vară au cadorisit cu cea
mai scumpă lucrare, Autostrada
Ţării Oaşului, în valoare de 9 milioane de euro, firma TelDrum
Alexandria din judeţul Teleorman.
În fapt este vorba despre o mită
politică, având în vedere că firma
Tehnic Asist Botoşani a fost moşită de fostul secretar general al
PSD, Octav Cozmâncă, şi este
protejată acum de noul secretar general al PSD, Andrei Dolineaschi,
deputat de Botoşani, iar firma telDrum Alexandria a fost moşită şi
este protejată de preşedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, fost
preşedinte al Consiliului Judeţean
Teleorman, actualmente vicepremier al Guvernului României. Angajaţi din Consiliul Judeţean ne-au
semnalat că principalele marionete
ale baştanilor Micrică şi Ştefăneală sunt directorul Direcţiei Tehnice, Ioan Şereş şi şeful
Serviciului Drumuri, Marcel Faur
Iar nişte băieţi cu ochi albaştri neau avertizat că cei doi baştani au

pus acum ochii lor lăcomoşi pe
Apaserv, urmărind să o preia la
Consiliul Judeţean, pentru a mânări şi licitaţiile organizate pentru
fondurile europene alocate, în valoare totală de 108 milioane de
euro.

Mare paranghelie
la păstrăvărie

exprimat dezamăgirea pentru faptul că,
pe parcursul celor două zile, Ioana le-a
acordat mai multă atenţie unor afacerişti
dubioşi din Oaş şi din Maramureş, cu
care s-a întâlnit împreună cu consilierul
premierului pe probleme de afaceri care
a însoţit-o în periplul sătmărean. Probabil
că a primit sarcină de la naşul Ponta să
facă ceva bani pentru partid.
Ioana a debutat în politică ca
preşedinte al TSD Maramureş. Foştii săi
colegi spun că la început era o fată
sfioasă, cu cosiţe bălaie şi cu aere de mironosiţă. Norocul ei a fost că i-a căzut cu
tronc lui Ponta, în vremea când acesta era
şeful naţional al TSD. Gurile rele spun că
Ioana ar fi ajuns subiect de dispută între
Victor Ponta şi Cătălin Cherecheş, fost
deputat PSD, exmatriculat din partid
după preluarea cârmei acestuia de către
Ponta, actualmente primar independent al

Ciocan că, după un mandat de deputat, a cumpărat luxosul hotel
Silva din Buşteni, situat la baza
pârtiei de schi, şi dotat cu 124 de
camere. În fine, Paşcu l-a felicitat
pe găzdoiul Betea pentru succesele obţinute la primărie (unde a
reuşit să-şi angajeze rapid soţia,
fiica, ginerele şi cuscra, că pe cuscru n-a putut întrucât este preot) şi
la contrabanda cu ţigări.

Justiţie sau haiducie?

Un greier ne-a povestit cum a
cântat de vreo trei săptămâni, de
cu seară până-n zori, la o paranghelie organizată de afaceristul
milionar Mihai Crişan, zis Mihaiu
Salnivii (mai cunoscut ca patron al
complexului turistic Valea Măriei)
la păstrăvăria pe care şi-a înălţato la Huta Certeze, din bani europeni primiţi de la Elena Udrea.
Invitaţi speciali au fost europarlamentarul ex-ministru Ioan Mircea
Paşcu, fostul deputat Gheorghe
Ciocan, fostul primar de NegreştiOaş, Nicolae Bura, şi primarul comunei Racşa, Toma Betea. După
ce au servit prucel, viţel, berbecuţ,
raţă, gâscă şi, bineînţeles, păstrăvi,
combinate cu pălincă de cireşe şi
vin de Segarcea, comesenii au trecut la toasturi şi felicitări. Cu toţii
l-au felicitat pe patronul Crişan că
şi-a tras o păstrăvărie ca o bijuterie
fără să aibă vreo autorizaţie sau
vreun aviz. În plus, Ciocan l-a felicitat pe Crişan pentru marele tun
dat la Electrica în 2009, cu concursul PDL, când a încasat în şase
luni 120 de miliarde de lei vechi
pentru lucrări realizate, în mare
parte, doar pe hârtie. Crişan nu s-a
lăsat mai prejos şi l-a felicitat pe

Recenta arestare a judecătoarei
blonde de la Curtea de Apel Bucureşti demonstrează încă o dată corupţia endemică din justiţia
românească, devoalând filiere de
vânzare - cumpărare a dreptăţii
constituite până la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie. Procurorii DNA
au arătat în referatul de arestare că,
în schimbul unor mite substanţiale, judecătoarea respectivă a pus
în libertate şi criminali, violatori şi
traficanţi de droguri. Conform
unor surse anticorupţie, şi la Tribunalul Satu Mare, o judecătoare
blondă şi penală, mare matroană şi
patroană de non-stop făcea justiţie
pe bani, ţelul său principal fiind
eliberarea interlopilor: hoţi de maşini de lux, contrabandişti de ţigări, cămătari ş.a. Şi în zonă a
funcţionat o filieră de cumpărarevânzare de deptate şi libertate, cu
ramificaţii de la Judecătoria şi Tribunalul Satu Mare până la Curtea
de Apel Oradea. Principalele piese
ale filierei au fost Simona Senzual,
Ghiţă Boulean şi Ghiţă Grozavu'.

ştii care au profitat de aceste privatizări vor trebui să bage mâna
adânc în buzunare şi să restituie o
parte din profit angajaţilor şi acţionarilor iniţiali. În acest sens, în judeţul Satu Mare vor fi luate la
purecat privatizările de la ICSAP,
Metecom, IPSUIC, ILF, IT Ardeleana, Dantex, Ceprom, Dacia ,
Silvania Forest, Sarmex…. , Galenus, Textile-Tricotaje, Mobicrasna, Ardealul precum şi mai
multe foste IAS-uri.

Protectorul marilor hoţi
ai Sătmarului

Şi la Satu Mare şi la Bucureşti
se ştie că marele protector al triadei Silaghi - Ştef - Govor este
procurorul Marius Iancu, şeful
Serviciului teritorial Oradea al
DNA. Soţia lui Iancu a fost mulţi
ani secretară şi consilieră la PNL
Satu Mare, perioadă în care s-a
stabilit o relaţie de amiciţie între
şeful său, Ovidiu Silaghi, şi soţul
său. Cu Govor, Iancu a stabilit relaţii de prietenie de câţiva ani, prin
intermediul avocatului Călin Nistor. Iancu evită întâlnirile directe
cu membrii triadei, dar comunică
cu cumnaţii Siaghi - Ştef prin in-

Privatizări cu multe întrebări

Viitoarea guvernare a României, care va fi o guvernare de factură socială şi naţională, îşi
propune să analizeze toate privatizările dubioase şi marile hoţii realizate în ultimii 24 de ani, prin
mită, escrocherie şi alte metode.
Privatizarea multor intreprinderi
de stat sau cooperatiste va fi anulată, urmând ca acestea să fie naţionalizate
şi
să
revină
proprietarilor de drept: cetăţenii
României. În alte cazuri, afaceri-

termediul soţiei sale, iar cu Govor
prin intermediul avocatului Nistor
şi al vărului său Sorin Iancu, lichidator judiciar. Conform mărturisirilor vicelui Mircică, procurorul
şef Iancu l-a avertizat când era în
vizorul SRI sau DNA, asigurândul că nu va avea probleme cât timp
va fi el şef. De asemenea, Mircică
s-a lăudat că atât el cât şi Iancu
primesc informaţii de la SRI graţie

municipiului Baia Mare. La un moment
dat, Ioana şi-a pus pirostriile cu Gabriel
Zetea, un nepot de frate al cunoscutului
producător de pălincă din Medieşu Aurit,
iar naş de căsătorie le-a fost Victor Ponta.
După câţiva ani de mariaj şi
după ce a zămislit un copil, Ioana a divorţat brusc şi s-a mutat la Bucureşti,
unde naşul Ponta a uns-o şefă de cabinet
după ce a fost ales preşedinte al PSD în
2010. Comportamentul Ioanei s-a schimbat brusc, adoptând aere de mare politiciană. Acum, naşul Ponta vrea să ridice
potul şi să o facă şefa supremă a tineretului pesedit. Ca să fie cineva deaproape, cineva din familie. Pentru a-l
îmbuna şi pe fostul soţ al Ioanei, Ponta
l-a (im)pus în primăvara acestui an în
funcţia de preşedinte al PSD Maramureş.
Este încă o dovadă că în PSD numai valoarea contează

PAMFLET

În al doilea week-end al lunii august
Sătmarul şi împrejurimile sale au fost
onorate de o fină blondă a preşedintelui
PSD, premierul Victor Ponta. Fiinţa se

numeşte Ioana Pop, este originară din
Baia Mare, deţine funcţia de secretar executiv al Tineretului Social Democrat
(TSD) şi aspiră la funcţia de preşedinte al
organizaţiei de tineret a TSD, lansânduse într-o campanie incisivă pentru obţinerea acesteia, sub un slogan inspirat de
naşul său din Palatul Victoria: "Alegeţi
chinta roială, decât nişte juveţi". Noi
ştiam că fata e odraslă de securist ceauşist
şi antimonarhist, dar dacă a ajuns să se
creadă peste noapte regină ar trebui să
mai treacă prin oraşul Sighet din judeţul
natal.
Blonda Ioana şi-a făcut campanie două zile şi două nopţi printre tinerii
social democraţi sătmăreni, trăgând chef
după chef, cântând pe mese şi dând din
fese. Cu toată bunăvoinţa arătată, la televiziunea locală de partid a cam dezamăgit, reuşind cu greu să îngaime două – trei
fraze. Unii tineri social-democraţi şi-au

Gura târgului

soţiei avocatului Nistor, care este
ofiţer la compartimentul Sinteză.
Potrivit unor băieţi buni cu ochi albaştri, de mai bine de un an, Govor
se întâlneşte cu Iancu într-o localitate de frontieră din Ungaria,
pentru a nu fi interceptaţi de către
serviciile secrete româneşti. În
aceeaşi localitate, Iancu i-a convocat anii trecuţi pe fostul preşedinte
al Consiliului Judeţean, Ştefan
Szabo şi pe fostul primar al municipiului Satu Mare, Iuliu Ilyes.
Probabil ca să le prezinte materialul de urmărire penală. Acum ne
dăm seama de ce au scăpat basma
curată până acum şi Szabo, şi
Ilyes, şi Puşcaş, şi Govor.

Armata agresează ziarişti
Într-o noapte de week-end,
un maior de armată aflat în
stare accentuată de ebrietate a
pătruns într-un local situat la
nici 100 de metri de sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie. Setat şi montat pe scandal,
acesta l-a reperat pe reporterul
Gazeta de Satu Mare. L-a fixat
scurt cu privirea, după care s-a
îndreptat, poticnindu-se, spre
tejghea, şi-a luat ceva de băut
şi s-a aşezat vizavi de masa jurnalistului. S-a apropiat treptat,
intrând în contact cu cunoştinţele comune de la masă. A continuat apoi agresiv, cu şicanări,
jigniri şi jegoşenii, în prezenţa
a sumedenie de martori. În
final, după ce jurnalistul a
schimbat două mese încercând
să scape de el, maiorul a lovit
ziaristul, cu palma, peste cap.
Ameninţările au continuat.
Maiorul i-a promis şi o bătaie
la ieşirea din local. Îi prezentăm fotografia, manifestândune speranţa că superiorii săi
ierarhici îl vor pune cu botul pe
labe înainte de viitoarea întâlnire cu reporterul, care îi pro-

mite, în prezentul articol, un
răspuns de 2000 de volţi, generat de o lanternă cu electroşo-

curi. Evident, numai dacă va fi
cazul, şi doar în legitimă apărare.
Prost să fii, noroc să ai!

Colegii din şcoala generală
spun că a fost ultimul din clasă.
Colegii de liceu spun că a fost singurul din clasă care a căzut la examenul de bacalaureat. Colegii de
facultate spun că nu l-au văzut la
cursuri şi la examene, dar i-au
văzut lucrarea de licenţă, făcută cu
majuscule de un centimetru, ca să
nu se încurce la citit. Cu toate
acestea şi-a luat apoi şi masteratul,
şi doctoratul. Şi, confirmând proverbul strămoşesc "Prost să fii,
noroc să ai", omul nostru a avut
mare succes în afaceri, după 1989.
Înainte, a fost un pârlit de instalator de apă şi toalete, cu normă informativă la Miliţie. Un fost şef
judeţean de Poliţie l-a băgat într-o
afacere bănoasă cu role şi cu rulmenţi pentru minele de pe Valea
Jiului, prin omologul său de la Hunedoara. Un fost ministru al armatei l-a băgat într-o afacere bănoasă
de mentenanţă la Unitatea Militară
din Satu Mare, condusă în vremea
aceea de un colonel în răpciugă. În
fine, un fost şef de serviciu secret
militar l-a băgat într-o afacere şi
mai bănoasă cu o firmă metalică
din Germania. Norocul în afaceri
i-a adus pe urmă succes în politică.
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