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Misiunea UE-FMI
a suspendat discuþiile
cu Ungaria

Misiunea UE-FMI, aflatã la Bu-
dapesta pentru discuþii preliminare
pe marginea unui acord de împru-
mut, a pãrãsit vineri, în mod neaºtep-
tat, Ungaria, din cauza intenþiei gu-
vernului maghiar de a uni banca na-
þionalã cu autoritatea pentru pieþe fi-
nanciare. Potrivit unor surse citate
de presa strãinã, între pãrþi a apãrut
un dezacord în privinþa politicilor
guvernului maghiar.

Guvernul de la Budapesta a negat
cã discuþiile informale cu FMI ºi Co-
misia Europeanã au fost întrerupte
din cauza unor neînþelegeri, iar dis-
cuþiile oficiale vor fi lansate în luna
ianuarie.

Fitch a retrogradat
ºapte bãnci majore

Agenþia de rating Fitch a redus ca-
lificativele unor bãnci majore din ca-
uza provocãrilor tot mai mari de pe
pieþele financiare.

Bãncile în cauzã sunt: “Goldman
Sachs”, “Citigroup” ºi “Bank of
America” din SUA, “Deutsche
Bank” Germania, “Barclays” Marea
Britanie, “Credit Suisse” Elveþia ºi
“BNP Paribas” Franþa. Agenþia a co-
borât ratingurile datoriilor pe termen
lung ale “Barclays” ºi “Credit Suis-
se” cu douã trepte, de la “AA-“ la
“A”. Calificativele acordate “Bank
of America” ºi “Goldman Sachs” au
fost retrogradate cu o treaptã, de la
“A+” la “A”. Ratingurile “BNP Pa-
ribas” ºi “Deutsche Bank” au fost
coborâte la “AA-“, de la “A+”.

Riscurile de credit
din Austria sunt tot
mai mari

Banca Centralã a Austriei a averti-
zat, la finele sãptãmânii trecute, cã
riscurile de credit care privesc secto-
rul bancar naþional sunt în creºtere
din cauza încetinirii economiei.

Potrivit instituþiei menþionate,
bãncile austriece trebuie sã-ºi majo-
reze capitalul.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Datoria Spaniei,
la cel mai ridicat nivel
din 1997

Datoria publicã a Spaniei s-a men-
þinut la 66% din PIB în trimestrul al
treilea din 2011, comparativ cu tri-
mestrul anterior, însã a urcat faþã de
perioada iulie-septembrie 2010,
când era de 58,7% din PIB, potrivit
Bãncii Centrale de la Madrid. Nive-
lul este cel mai ridicat din 1997 pânã
în prezent.

În trimestrul al treilea, datoria Spa-
niei a însumat 706,34 miliarde euro.

FMI: “Criza nu poate
fi rezolvatã doar de
Europa”

Directorul general al Fondului
Monetar Internaþional (FMI), Chris-
tine Lagarde, a declarat, sãptãmâna
trecutã, cã toate statele lumii trebuie
sã contribuie la rezolvarea crizei da-
toriilor din Europa, care, în opinia sa,
nu va reuºi numai prin forþe proprii.

Lagarde a spus: “Criza nu poate fi
rezolvatã doar de un grup de state
care adoptã mãsuri de combatere a
acesteia, ci este nevoie de contribuþia
tuturor”. (V.R.)

ªuþi, bulendre, caralii
D

irectorul SRI George
Maior a dezvãluit cã nu-i
clanul ºi judeþul, ci cã în
fiecare judeþ sunt mai

multe clanuri criminale.
ªtiam.
Dupã socotelile noastre, fiecare

judeþ al þãrii numãrã, în medie, vreo
opt organizaþii criminale, care se
ocupã cu prostituþie, trafic de persoa-
ne, trafic de droguri, trafic de arme,
contrabandã, spãlare de bani, taxa de
protecþie ºi expatriere de profituri,
cu corolarul specific - trafic de influ-
enþã ºi corupþie.

Am numãrat circa 300 de clanuri
în þarã.

Publicãm lista.
Desigur, existã centre unde “inter-

lopii” se concentreazã, lãsând terito-
rii mai libere în alte pãrþi ale þãrii
(apropo, aceastã expresie “interlop”,
folositã des în presã, este incorectã
gramatical, întrucât cuvântul are sta-
tut de adjectiv, iar nu de substantiv,
funcþionând, îndeobºte, în expresia
“lumea interlopã”, iar nu de capul
sãu, ca substantiv).

Concentrarea crimei se manifestã,
normal, în Bucureºti, dupã cum ju-
deþul Suceava pare sã nu fie acoperit
de nicio reþea.

Cu vreo zece zile în urmã, prezent
la o lansare de carte despre mafiile
contemporane, directorul SRI a spus
cã mafia, aºa cum este ea structuratã
în Occident, nu s-a format încã în
România, din diverse cauze, printre
care ºi acþiunile serviciilor speciale.

Tragem linie ºi concluzionãm:
deci, deºi sunt mai multe organizaþii
criminale în fiecare judeþ ºi numãrul
lor a atins masa criticã necesarã tre-

cerii la un nivel superior de coordo-
nare, totuºi ele nu sunt centralizate
într-un sindicat al crimei.

“Crima organizatã s-a intensificat
în ultimii ani”, a spus Maior, sus-
þinând cã “se impune sã acþionãm
acum, pentru a nu risca în câþiva ani
sã se organizeze ºi la
noi în þarã structuri
mafiote”.

În octombrie, se
spunea prin presã cã
SRI ar urma sã de-
structureze zilnic
câte un clan mafiot,
pentru ca George
Maior sã-ºi netezea-
scã drumul cãtre fo-
toliul de premier în
locul lui Emil Boc -
un zvon îndeajuns de
uimitor, dacã luãm în
calcul competenþele
exclusiv informaþio-
nale ale Serviciului.

Cum ar putea SRI sã destructeze
fie ºi un singur clan mafiot, prin in-
formaþii?

Cãci informaþiile ar trebui, mai
întâi, sã ajungã la Poliþie, iar Poliþia
sã (mai întâi, sã le citeascã) cerceteze
ºi sã aresteze.

Dar, Poliþia poate cã nu-l vrea pe
Maior premier.

Sau poate cã nu citeºte informaþiile
de la SRI, sau dacã citeste, poate cã le
livreazã clanurilor mafiote cu care unii
politiºti au strânse relaþii, iar dacã,
totuºi, Poliþia se apucã sã aresteze
(probabil pe cei care n-au fãcut dona-
þiile), atunci intrãm în complicaþiile
mafiei din justiþie, politicã ºi afaceri.

Pentru cã, de fapt, nu existã sferã

socialã ºi nici nivel unde coruptia sã
nu facã loc criminalitãþii.

Un clan pe zi?!
Crima penetreazã toate structurile

statului, inclusiv SRI.
Dacã n-aþi stiut în ce mediu ne

dezvoltãm afacerile, atunci aflaþi de

aici: singurii oameni oneºti pe care îi
mai putem lua în calcul se gãsesc
printre oamenii de afaceri.

Situaþia nu este naþionalã, ci inter-
naþionalã.

Structurile criminale au preluat
controlul în ramuri economice inter-
naþionale ºi au penetrat pieþele
finaciare ale lumii.

Se spune cã o parte enormã din
operaþiunile comerþulului mondial
este ilicitã, fiind favorizatã de dez-
voltarea tehnologiei electronice a in-
formaþiilor financiare, de eliminarea
restricþiilor ºi a controlului asupra
investiþiilor strãine, de transnaþiona-
lizarea marilor bãnci.

Mafia internaþionalã a gulerelor
albe îºi angajeazã servitorii din bãnci,

fonduri de investiþii, case de
brokeraj ºi din autoritãþile de
supraveghere ale pieþelor, din
poliþie, dintre reglementatori,
guvernanþi ºi parlamentari.

Bineînþeles, criza finan-
ciarã internaþionalã poate fi
explicatã prin teoria cicluri-
lor, sau poate fi pusã pe sea-
ma rezervelor bancare frac-
þionate, de pildã, sau pe sea-
ma iresponsabilitãþii fiscale
a guvernelor, sau pe dualita-

tea funcþiilor banului, ori pe supradi-
mensionarea activitãþii financiare în
raport cu economia realã. Dar, criza
financiarã internaþionalã poate fi
oricând explicatã ºi drept rodul unui
furt ordinar, sofisticat, însã, prin par-
ticiparea guvernelor ºi a gulerelor

albe ºi care, acum, impune aºazisul
“regim de austeritate”.

De fapt, “regimul de austeritate”
desãvârºeºte furtul din buzunarele
cetãþenilor.

În lume, criminalitatea a ajuns la
acea masã criticã, împingând-o la alt
nivel de organizare - cel care reclamã
un Guvern Mondial (culmea!, ideea a
fost lansatã de Vatican!) ºi nu vommai
putea discerne noaptea de zi - ce
înseamnã iniþiativa europeanã pentru
un Guvern economic continental?

Este Mafia cea care vorbeºte prin
discursurile lui Sarkozy ºi Merkel?

Dacã interpretãm Mafia în cheie
istoricã, atunci o putem privi drept o

miºcare secretã de eliberare de sub
autoritatea de ocupaþie.

Dar Guvernul european prefigurat
de Sarkozy ºi Merkel, limitând suve-
ranitatea statelor Europei, nu prea
seamãnã a miºcare de eliberare.

Clanurile de gangsteri de la noi

sunt prea mãrunte sã participe la ma-
rele furt mondial.

Clanurile gangsterilor noºtri cu-
prind mari “talente”, inclusiv în me-
diul “cyber”.

Suportã influenþe, colaboreazã
sau rivalizeazã cu triadele chine-
zeºti, cu ruºii de pe toate nivelurile
(veniþi în investiþii pe filiera germa-
nã ºi pe cea britanicã), cu racheþii
moldoveni (pe albanezi i-a cam vin-
decat poliþia - mare bilã albã), cu pa-
kistanezii, ba chiar ºi cu ramuri ale
Mafiei italiene, cu falsificatorii de
mãrfuri turci, dupã cum unele
clanuri ale gangsterilor noºtri deþin
reþele în þãri europene.

Totuºi, Ghenosu, Bercea Mondia-
lul, Clãmparu ºi clanul Sportivilor
sunt, în principal, încã, pe nivelul de
“ºuti, bulendre, caralii”.

De altfel, nu noi suntem centrul
din care curge criza mondialã.

Este previzibil cã, într-adevar, cri-
minalitatea româneascã va fi eradi-
catã la deplina noastra integrare
europeanã.

Marea crimã îºi eliminã concuren-
þa mãruntã.

Sau, o angajeazã.

MAKE

n Poºta Românã - un pas cãtre
privatizare
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BUCUREªTI

Sectorul 1: Clanurile “Gemenii”,
“Sadoveanu”, “Buba”, ºi “Capone”.
“Gemenii” sunt acuzaþi cã se ocupã
cu furtul maºinilor de lux, fiind im-
plicaþi în cazul controversat al furtu-
lui maºinii lui Gigi Becali.

Sectorul 2: Clanul Duduienilor,
clanul Caran ºi Gigi Corsicanu - lide-
rul Galeriei Rapid. Duduienii ºi Cara-
nii se spune cã s-ar ocupa de prostitu-
þie, cãmãtãrie, furturi din magazine ºi
locuinþe, trafic de droguri.

Sectorul 3: Clanurile Chira, Pie-
troi, Buntea ºi Cuza. Clanul Buntea
se pare cã se ocupã în special cu afa-
ceri cu fier vechi, iar clanul Cuza cu
traficul de droguri, în cluburi de lux.

Sectorul 4: Clanul Sportivilor, cu
predilecþie cãtre furturi, tâlhãrii ºi
taxa de protecþie - cei care nu se con-
formeazã sunt ameninþaþi ºi bãtuþi.

Sectorul 5: Clanul lui Pian ºi-a fã-
cut apariþia dupã arestarea fraþilor
Cãmãtaru ºi se pare cã se ocupã cu
ºantajul ºi cãmãtãria. Clanul ªteoacã
conteazã printre cei mai mari trafi-
canþi de droguri din Capitalã.

Sectorul 6: Clanul Luptãtorilor,
implicaþi în furtul armelor de la Cio-
rogârla.

DÂMBOVIÞA

Clanul Ghenosu pare sã se bucure

de sprijinul mai multor ºefi din justi-
þie ºi poliþie. Ghenosu are legãturi cu
clanul Cordunenilor ºi al fraþilor Cã-
mãtaru ºi s-ar ocupa cu traficul de
droguri, proxenetism, taxe protecþie.

ARGEª

Clanurile Cârciumaru, Cãldãraru,
Spartanii, Ciprienii. Clanul lui Ti-
toaºcã se spune cã ar fi practicat cã-
mãtãria în rândul unor funcþionari
publici ºi cã are sprijin din partea
unor magistraþi din judeþ.

PRAHOVA

Sandu Zamfir, zis Austrianu, se
pare cã se aflã în relaþii de prietenie
cu Ghenosu, cei doi fiind legaþi ami-
cal ºi de Cordunenii din Iaºi, Oneaþã
ºi fraþii Cãmãtaru. Pentru furt, ame-
ninþãri, ºantaj ºi tâlhãrie, Austrianu a
fost sãltat de poliþie în iarna lui 2009,
iar de atunci este în puºcãrie, la
Mãrgineni.

ILFOV

Clanul Belgienilor, specializat în
trafic de droguri (heroinã), lipsire de
libertate, proxenetism ºi tâlhãrie, se
ºtie cã acþioneazã în zona cãminelor
studenþeºti din Bucureºti (Lacul
Tei). La începutul acestui an, zece
membri ai grupãrii au fost arestaþi,
inclusiv doi dintre lideri.

GIURGIU

Clanul Butoane este cel implicat
recent în scandalul dintr-un club din
Giurgiu care s-a încheiat cu moartea
unui baschetbalist american. Grupa-
rea are de partea sa ajutorul primaru-
lui, reprezentant PNL. Se pare cã
“Butoane” sunt regii cãmãtãriei,
proxenetismului, taxei de protecþie
ºi traficului de influenþã locale.

BUZÃU

Clanul buzoian al lui Feraru era
cel care deþinea o reþea de prostituþie
în Spania; liderul grupãrii, Costel
Feraru, se aflã închis, în prezent, cu o
condamnare pe ºase ani.

BRÃILA

Titi ºi Ionel Sgârcitu se spune cã
sunt prieteni cu ºeful poliþiei din oraº.
Ocupaþii favorite: cãmãtãria, ºantajul,
bãtãile ºi escrocheriile prin care se
pare cã au pus mâna pe casele câtorva
naivi din Brãila, cu ajutorul unor notari.
Sunt judecaþi în libertate pentru ºantaj
ºi ultraj contra bunelor moravuri. Alþi
“deochiaþi” brãileni: Titel Crãcãnatu,
asociat cu Nicu Þãranu ºi apropiat al
lui Cocoº Bãncuþã, zis Oaie.

CÃLÃRAªI

Clanurile Chirmuº ºi Buriga sunt
cele mai noi apãrute în zonã. În apri-

lie 2011, membrii celor douã clanuri
s-au luat la bãtaie în plinã stradã, cu
sãbii, bâte, cuþite, pietre ºi pistoale.

IALOMIÞA

Clanul Frusin, cu aproximativ 35
de membri, majoritatea de etnie
romã, este implicat în conflicte loca-
le ºi bãtãlii cu arme albe ºi de foc.

OLT

Bercea Mondialul este cel care
face legea - sunt celebre relaþiile sale
de cumetrie cu Mircea Bãsescu (in-
teresantul frate al preºedintelui þãrii)
ºi cadourile sale oferite public soþiei
preºedintelui.

RÂMNICU-VÂLCEA

Gruparea Piele este rivalã grupãrii
Stoica - gangsterul Piele se pare cã se
aflã în relaþii de prietenie cu judecã-
torul Cerbeanu Gheorghe de la Tri-
bunalul Vâlcea (suspendat din func-
þie ºi trimis în judecatã de DNA),
consilierul judeþean Rãdulescu Con-
stantin ºi ºeful Poliþiei Govora, Po-
pescu Paul.

(continuare în pagina 3)

Reþeaua interlopã naþionalã

Materialul a fost realizat pe baza in-

formaþiilor apãrute în mass-media, de
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