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Dar din dar se face rai:
Nicu Marcu a luat ieftin
ºi a vândut ºi mai ieftin?

D
espre cum s-au topit
200.000 de Euro din de-
claratia de avere a
Preºedintelui ASF Nicu
Marcu în anul în care ºi-a
negociat postul. De ce
ºi-ar vinde tocmai atunci
singura casã, fictiv ºi/sau

subevaluat, nefãcând dovada
încasãrii banilor?

Cum se numeºte persoana
care obþine prin înºelãtorie ºi
fraudã profituri materiale? ªar-
latan, pungaº sau, dacã preferaþi
definiþia exactã din DEX, pur ºi
simplu, escroc.

Din punctul meu de vedere,
escroc este ºi cel care furã mun-
ca intelectualã a altora, respectiv hoþul de
cuvinte sau, academic spus, plagiatorul.
Cel care îºi coafeazã titlurile ºi realizãrile
pentru a se înfige cât mai bine în funcþii
publice foarte bine plãtite ale statului
român.

Nicu Marcu, actual Preºedinte ASF,
a obþinut profituri materiale prin

înºelãtorii academice ºi prin achiziþie
trucatã ºi umflatã cu Poºta Românã.

Am demonstrat acest lucru pe larg în
primele ºapte episoade ale investigaþiei
privind viaþa ºi opera lui Nicu Marcu. Ba
chiar în episodul al ºaptelea am descris
întregul cerc din cadrul Academiei
Române - cu lider al grupãrii Nicu Mar-

cu, care a dublu-fraudat Poºta
Românã (atat prin trucarea unei
achizitii publice, cât ºi prin majo-
rarea preþului dupã încheierea
achiziþiei, ca sã fure TVA-ul pe
care Poºta Românã nu ar fi trebuit
sã îl plãteascã). Investigaþia mã
îndreptãþeºte sã afirm cã Nicu
Marcu devine sinonim atât cu fra-
uda academicã la nivel înalt (prin

persoane ºi instituþii din Academia Rom-
ânã), cât ºi cu frauda rezultatã din gãinã-
riile fãcute cu Poºta Românã: în esenþã
operaþiunea de a escroca o societate a sta-
tului.

Existã, însã, ºi o a treia dimensiune a
fraudelor celui care ar trebui sã fie fãrã de
patã. O voi numi Pilonul III, iar fraude-

le nou descoperite au, de data aceasta,
de-a face cu subdeclararea veniturilor re-
ale relizate în scopul de a plãti mai puþin
sau deloc taxele datorate diverselor bu-
gete ale statului sau cu supra-declararea
lor, pentru a-ºi pune la adãpost averea în
cazul unei eventuale urmãriri penale.

Pe scurt, descâlcesc azi povestea dis-
paritiei a 50.000 de Euro ºi a unei case
din declaraþia de avere a Preºedintelui
ASF, Nicu Marcu, în anul în care ºi-a ne-
gociat postul care îi aduce venituri reale
de pânã la 20.000 de euro/lunã. Povestea
include contracte fictive sau acte simula-
te ºi reprezintã punctul de pornire al unei
alte fraude ºi al unui alt cerc de interese
nelegitime, care implicã fraudarea banu-
lui public, avându-l drept beneficiar real
pe Nicu Marcu.

Investiþia imobiliarã a lui Nicu
Marcu: ce cumpãrã cu o sutã de lei
vinde cu 30 de lei. Fictiv, atât timp cât
nu face dovada încasãrii banilor ºi ca
sã nu plãteascã taxe la valoare ºi ca sã
îºi punã averea la adãpost.

(continuare în pagina 3)
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BOGDAN AURESCU, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE:

“Trupele trimise de
SUAºi Franþa în
România nu sunt
semne de agresiune la
adresa Rusiei”

D
ecizia SUA de a supli-
menta cu 1000 de milita-
ri numãrul soldaþilor
americani staþionaþi în
þara noastrã, efective ce
ar urma sã ajungã în
România în zilele urmã-
toare, fiind dislocate de

la o bazã militarã din Germania, nu re-
prezintã un semn de agresiune la adresa
Federaþiei Ruse a afirmat, ieri, Bogdan
Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, la
conferinþa de presã pe care a susþinut-o
cu omologul sãu francez Jean-Yves Le
Drian, dupã ºedinþa Formatului Bucu-
reºti 9 (B9), care s-a desfãºurat în format
hibrid.

“Salut anunþul SUA cu privire la
trimiterea unui batalion Stryker în
România. Aceastã mãsurã reprezintã
concretizarea anunþului fãcut de
preºedintele american Joe Biden în
luna ianuarie ºi este rezultatul acþiuni-
lor noastre politico-diplomatice la cel
mai înalt nivel. Ne bucurã angajamen-
tul SUA ºi Franþa privind acest spaþiu.
Dacã, pânã acum prezenþa Franþei s-a
limitat la patrularea mai multor nave
militare în Marea Neagrã, în perioada
urmãtoare vom putea vedea o prezenþã
cu caracter terestru, fapt care va întâri
parteneriatul strategic dintre þãrile no-
astre. Este vorba despre o decizie co-
munã a României ºi Franþei, care se re-
ferã la descurajare, ca un pas înaintea
dialogului. E nevoie de o descurajare
puternicã pentru a avea rezultatele do-
rite. Prezenþa aliatã pe Flancul Estic,
dacã e comparatã cu actuala prezenþã
rusã la frontierele cu Ucraina ºi la Ma-
rea Neagrã, e clar de câteva ori o pre-
zenþã mai micã. De aceea, nu se poate
vorbi despre o desfãºurare de forþe
aliate pe Flancul Estic care sã fie o
provocare pentru Rusia ºi nici despre
o escaladare a conflictului din partea
NATO. Tot ceea ce NATO a fãcut pe
Flancul Estic nu reprezintã altceva
decât mãsuri de descurajare ºi de apã-
rare în faþa unor potenþiale ameninþãri.
Acþiunile aliaþilor pe Flancul Estic, in-
clusiv trupele trimise în România,
sunt o realitate care se încadreazã în
normalitatea interoperabilitãþii aliate
în aceastã zonã”, a declarat Bogdan
Aurescu.

Ministrul Afacerilor Externe a preci-
zat cã existã complementaritate între ac-
þiunile Franþei ºi SUA, iar prezenþa avan-
satã va cuprinde ºi alte naþiuni aliate, nu

doar cele douã mari puteri.
La rândul sãu, Jean-Yves Le Drian a

menþionat cã disponibilitatea Franþei
de a trimite trupe în România în cazul
instituirii mecanismului de prezenþã
militarã avansatã nu reprezintã altceva
decât respectarea de cãtre autoritãþile
de la Paris a angajamentelor luate în ca-
drul NATO.

“Am comunicat aceastã disponibili-
tate ºi ea va fi propusã la reuniunea
miniºtrilor apãrãrii din Uniunea Euro-
peanã care va avea loc în urmãtoarele
zile. (...) Nu se poate spune cã este vorba
despre o provocare la adresa Federaþiei
Ruse, dacã rãspundem la angajamentele
pe care le avem în cadrul NATO. Nu vãd
de ce trimiterea trupelor franceze în
România ar trebui sã perturbe discuþiile
pe care preºedintele Emmanuel Macron
le va avea cu Vladimir Putin. Subiectul
actual este detensionarea situaþiei dintre
Rusia ºi Ucraina ºi trebuie fãcut orice e
posibil pentru dezescaladarea acestui
conflict. Prin acþiunile noastre, descura-
jãm orice potenþialã agresiune ºi pe

urmã purtãm un dialog. E adevãrat cã
acest dialog e dificil ºi exigent, dar tre-
buie sã lucrãm pentru a reduce gravita-
tea situaþiei. Dorim ca preºedintele Pu-
tin sã aleagã mai degrabã o dezescalada-
re, decât o confruntare”, a spus mini-
strul francez de externe, Jean-Yves Le
Drian.

Pachet de sancþiuni
consistente pentru
descurajarea acþiunilor
Federaþiei Ruse

Referitor la sancþiunile pe care le riscã
Federaþia Rusã, ministrul Bogdan Aure-
scu a spus cã este vorba despre un pachet
consistent, care se aflã în curs de elabora-
re rapidã ºi care va conþine sancþiuni cu
caracter comercial, sancþiuni cu caracter
financiar ºi sancþiuni individuale – ace-
stea din urmã la adresa unor oficiali de la
Kremlin.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 9)

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, ºi omologul sãu francez
Jean-Yves Le Drian au avut, ieri, o conferinþa de presã comunã, dupã ºedinþa

Formatului Bucureºti 9 (B9), care s-a desfãºurat în format hibrid.

JOCURILE OLIMPICE DE IARNÃ

Competiþia la care
noi doar participãm,
fãrã alte pretenþii

O
ficial, Jocurile Olimpice de iarnã
de la Beijing debuteazã azi, cu o
ceremonie care se va desfãºura
pe Stadionul Naþional al Chinei.

Din punctul nostru de vedere, lucrurile
sunt clare: important e sã participi! Rea-
list, privind ºi la statistici, dar ºi la per-
formanþele internaþionale ale sportivilor
din delegaþia noastrã, nu are rost sã ne
facem prea multe iluzii inutile. E ºtiut,
România are în palmares o singurã me-
dalie la Jocurile Olimpice de iarnã,
bronzul obþinut de Nicolae Neagoe ºi
Ion Panþuru la bob douã persoane, la JO
de la Grenoble, în 1968. În rest…am
participat. Desigur, în sport minuninile
sunt oricând posibile ºi speranþele nu co-
stã nimic.

Competiþia stã sub semnul boicotului
diplomatic ºi a pandemiei, care a dat
întreaga lume peste cap în ultimii doi ani

ºi care a pornit exact din China.
De la eveniment vor lipsi conducãtori

din Australia, Belgia, Canada, Danemar-
ca, Estonia, Marea Britanie, Kosovo, Li-
tuania, Taiwan ºi SUA, þãri care au anun-
þat cã boicoteazã diplomatic JO, din cau-
za problemelor din China legate de re-
spectarea drepturilor omului. În schimb
Vladimir Putin, preºedintele Rusiei, va
participa. Din partea þãrii noastre va fi
prezent în tribunã ministrul Sportului,
Eduard Novak. Drapelul României va fi
purtat la ceremonie de Raluca Strãmãtu-
raru ºi Paul Pepene. Raluca Strãmãturaru
(sanie, 36 ani) este la a 4-a participare la
Jocurile Olimpice de Iarnã dupã ediþiile
Vancouver 2010, Sochi 2014 ºi Pye-
ongchang 2018.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

OPEC+ continuã
sã majoreze producþia
de þiþei în þinta de
400.000 de barili/zi
l Preþul petrolului, în declinlAnaliºtii avertizeazã cã
stocurile scãzute de petrol sugereazã un deficit iminent de
aprovizionare în 2022

G
rupul OPEC+, alcãtuit din Orga-
nizaþia Þãrilor Exportatoare de
Petrol (OPEC) ºi alþi mari pro-
ducãtori de profil, a decis, în reu-

niunea din 2 februarie, sã continue
creºterea moderatã a producþiei de þiþei
în martie, urmãrind astfel sã stabilizeze
creºterea preþurilor pe piaþa de profil.

OPEC+ a hotãrât, astfel, sã menþinã
þinta lunarã de creºtere a producþiei de þi-
þei cu 400.000 de barili pe zi, deºi primise
solicitãri din partea SUA, a Indiei ºi a al-
tor state sã extragã mai mult, în condiþiile
în care economiile lumii se redreseazã,
iar preþul barilului de petrol Brent a

depãºit, recent, 90 de dolari, pe fondul
tensiunilor din Europa ºi Orientul
Mijlociu.

Însã, oficialii OPEC+ considerã cã
vina pentru creºterea preþurilor o poartã
statele consumatoare care nu au realizat
investiþii adecvate în combustibilii fosili,
în cursul tranziþiei lor la energia verde.

Anterior reuniunii OPEC+, ministrul
rus al Energiei, Alexander Novak, a de-
clarat, conform CNBC, cã þara sa nu vrea
sã creascã mai mult producþia, ca mãsurã
de precauþie faþã de potenþialele modifi-
cãri ale cererii din domeniu. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Statul de drepþi
Autostrada jafului cu
sens unic

Î
n România statului mai mult de drepþi
decît de drept, a egalitãþii în faþa legii
doar pentru dulãi, nu ºi pentru cãþelan-
dri, aici unde nimeni nu este mai pre-

sus de lege, cu excepþia remarcabilã a ce-
lor care sunt, nu tocmai puþini,
vîrfuri ale unor structuri pirami-
dale de autoritate, clasice, mo-
derne ºi post-moderne, statui în
viaþã, sfinþi, beatificaþi ºi îmbãl-
sãmaþi ai puterii oficiale, neofi-
ciale sau oculte, între alte
(dis)funcþii, statul a dezvoltat-o ºi
pe aceea de instrument al jafului
instituit asupra cetãþenilor. Pen-
tru corectitudine, trebuie spus cã sus zisul
stat are grijã sã acopere cu texte de lege o
parte din aceste abuzuri pe care le exercitã
din ce în ce mai dezinvolt, mai lipsit de
grija cã ar putea întîmpina vreo ”reacþie
adversã”, mai puþin preocupat de conside-
rente ”filosofice”, cum ar fi statutul, forþa
juridicã, caracterul inalienabil ºi preemi-
nenþa Drepturilor ºi Libertãþilor Funda-
mentale ale Omului în raport cu orice alte

norme legale sau constituþionale, care for-
meazã arhitectura de drept a României.
Drepturi ºi Libertãþi Fundamentale puse
întreparanteze de tot felul de indivizi care
au ajuns sã reprezinte autoritãþile statale ºi

care gãsesc cu cale cã ”aºa ar fi
bine” sau pe un ton catastrofic ”aºa
ºi numai aºa putem evita dezastrul”.
Pãi, dacã sunt acþiuni acoperite de
lege, cum pot fi ele abuzuri? Ei…
iaca-na! Uite-aºa! Exemplul de
astãzi, aparent în cheie minorã:
amenzile.

Într-un sistem de drept preocupat
de penalizarea celui care încalcã o

normã cît mai aproape de moment fãptui-
rii, care promoveazã soluþii menite sã eli-
bereze traseele procesuale de o supra-sar-
cinã cazuisticã, care acceptã de principiu
faptul cã ”rãscumpãrarea anumitor
greºeli” se poate face ºi în bani, amenda
este o soluþie de bun simþ, acceptabilã ºi ac-
ceptatã în mare majoritate a societãþilor
pre-moderne, moderne ºi post-moderne.

(continuare în pagina 8)

CORNEL
CODIÞÃ


