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ROMÂNIA A DEVENIT OLIGARHIA SECURIªTILOR

Modelul economic
putinist corupt într-o
þarã membrã NATO, la
graniþa Rusiei

D
omnul Eduard Hel-
lvig, directorul Ser-
viciului Român de
Informaþii (SRI), a
avut în acest an douã
ieºiri publice foarte
neobiºnuite.
Dumnealui a

recunoscut deschis, dar concis,
corupþia de la SRI ºi a dat de
înþeles cã nu este de acord cu
ceea ce fac unii foºti sau actuali
ofiþeri de informaþii. Nu ºtim
cum de a fost posibil ca ºeful
SRI sã simtã nevoia sã se expri-
me public despre un subiect care nu
prea s-a discutat în presã (sponsorizatã
de corupþi), în parlament sau în spaþiul
public.

Este posibilul ca domnul Hellvig sã
fi fost determinat de îngrijorarea parte-
nerilor americani (din cauza conflictu-
lui militar cu Rusia), care sunt, de douã
decenii deja, foarte implicaþi în activi-
tatea serviciilor de informaþii rom-

âneºti, pentru lupta împotriva
terorismului ºi protejarea
graniþei de est a NATO.

Mã întreb dacã fãrã o impli-
care a politicului, conducerea
SRI ar putea sã facã ceva în pri-
vinþa propriei corupþii. Greu de
spus! Dacã democraþia trebuie
sã prevaleze, cu politicienii de-

mocraþiei româneºti, deocamdatã în
mare mãsurã corupþi ºi/sau ºantajabili,
este greu de crezut cã vom vedea vreo
îmbunãtãþire pentru cel puþin doi ani.

Iar dupã urmãtoarele alegeri, posibil
sã fie mai rãu.

Cum s-a ajuns oare ca în România
anului 2022 unii ofiþeri, mai mult sau
mai puþin activi, ai serviciilor de infor-
maþii sã controleze pãrþi importante
din economie, sã încalce legile, bene-
ficiind de imunitate deplinã, ºi sã tran-
sforme o þarã membrã UE ºi NATO
într-o oligarhie sufocantã dupã mode-
lul “patentat” de Putin? Cum s-a ajuns
ca situaþia sã fie atât de gravã încât
ºeful SRI sã fi simþit presiunea sã se
exprime public despre aºa-ziºii secu-
riºti? Datoritã unui numãr mare de “se-
curiºti” care au cãpuºat economia,
imaginea serviciilor de informaþii este
acum mai proastã decât oricând dupã
revoluþie.

Avem doi responsabili principali
care, cel mai probabil, nici nu ºi-au
dat seama ce au fãcut, ºi dacã ar fi
sã-l citez pe ultimul dintre cei doi,
nici nu prea i-a pãsat. Primul vinovat
este fostul preºedinte Traian Bãse-
scu, care a implicat serviciile de in-
formaþii, printr-un act de corupere a
instituþiilor fundamentale ale statu-
lui, direct în actul de justiþie, cu pre-
textul luptei împotriva corupþiei. Re-
zultatul a fost cã unii angajaþi ai ser-
viciilor, nici pe departe mai puþin co-
rupþi decât cei pentru care facilitau
condamnãrile în justiþie prin proto-
coale de colaborare, au mirosit opor-
tunitatea sã-i înlocuiascã, în afaceri,
pe cei vizaþi.

(continuare în pagina 9)

O nouã accelerare
a inflaþiei la nivel
mondial pe fondul
crizei de motorinã?

U
n semnal de alarmã pentru
economia globalã a venit re-
cent de la un analist al pieþei
energiei de la Blo-

omberg. Javier Blas scrie cã
stocurile comerciale de moto-
rinã, combustibil pe care îl
numeºte “calul de povarã al
economiei globale” se aflã la
un nivel extrem de redus, în
condiþiile în care nivelul sto-
curilor din Statele Unite a
atins un minim al ultimilor 71
de ani pentru aceastã perioadã a anului.

Cele mai recente date de la Energy
Information Administration (EIA),
preluate de Bloomberg, aratã cã stocu-
rile de motorinã ºi pãcurã din SUA au
ajuns la circa 106 milioane de barili,
nivel comparabil cu cel de la mijlocul
lunii octombrie 1951, de 102,6 milioa-
ne de barili (vezi graficul 1).

“O crizã a motorinei înseamnã co-

sturi mult mai mari pentru toate secto-
arele majore ele economiei, de la con-
strucþii, transporturi, pânã la agricul-

turã”, scrie Blas, iar acest feno-
men “reprezintã o încercare
majorã pentru administraþia Bi-
den”.

În ce fel? Dacã intervine pe
piaþã, având în vedere alegerile
de luna viitoare, prin restricþiona-
rea exporturilor, de exemplu,
creºterea preþurilor motorinei se
va transmite la nivel global, cu

“implicaþii asupra securitãþii energetice
din Europa ºi America Latinã”, dupã
cum scrie Bloomberg. Dacã nu se va
încerca influenþarea preþurilor, atunci
creºterea acestora se va transmite la ni-
velul economiei americane, va alimenta
în continuare cea mai mare inflaþie din
ultimele patru decenii ºi poate împinge
economia în recesiune.

(continuare în pagina 11)

Farã penali în funcþii
publice (ºi fãrã
produsul infracþiunilor
lor în societate)

P
archetul dnei Kovesi a de-
schis un dosar penal in rem
pentru a verifica afirmaþiile
extrem de grave ale Curþii

E u r o p e n e d e C o n t u r i ,
dintr-un recent raport oficial,
din care rezultã cã la autori-
zarea de punere pe piaþã ºi la
contractarea centralizatã a
vaccinurilor Pfizer s-au
sãvârºit grave ilegalitãþi, care
ar putea îmbrãca chiar o „hai-
nã” penalã. Dosarul ar trebui
sã îi vizeze, în tandem, pe preºedinta
CE, Ursula von der Leyen, ºi pe
CEO-ul Pfizer, veterinarul Alfred Bo-
urla, care au perfectat, practic prin
„oaþap”, contracte pentru 1,8 miliarde
de doze de vaccin, ceea ce depãºeºte
de patru ori populaþia UE.

Din aceste contracte, România s-a
ales cu 120 de milioane de doze, pe

care acum trebuie sã le achite, cu apro-
ximativ 1 miliard de euro, chiar dacã
au ieºit din termen ºi au devenit inutile,
având în vedere cã virusul a „evoluat”

cãtre alte variante/mutaþii.
Au ºi ai noºtri vina lor, dar

acela e un alt dosar, aflat pe ro-
lul DNA (ºi uitat acolo).

Pe baza sloganului „fãrã pe-
nali în funcþii publice”, toþi cei
vizaþi, pe faþã sau insidios, de
aceste anchete, ar trebui sã pã-
rãseascã imediat demnitãþile pe

care le ocupã. Nu de alta, dar dl. Iohan-
nis a declarat cândva, prin primãvara
lui 2017, cã nu existã prezumþie de
nevionovãþie pentru politicieni.

Potrivit Codului penal (art. 112),
produsele infracþiunilor, precum ºi bu-
nurile utilizate pentru sãvârºirea infrac-
þiunii, sunt supuse confiscãrii speciale.

(continuare în pagina 9)

PAMFLET

Patru mãsuri urgente
pentru a grãbi
intrarea României în
spaþiul Schengen

D
upã adoptarea pe repede îna-
inte a noilor legi ale justiþiei,
cu cedarea de suveranitate
aferentã prin adoptarea me-

canismelor care permit ca judecãtorii
sã treacã peste deciziile CCR când gã-
sesc vreo decizie mai interesantã a ju-
stiþiei comunitare de care sã se agaþe,
a venit ºi recompensa din Olanda.

Parlamentul olandez a adoptat o re-
zoluþie care recomandã Guvernului sã
nu voteze încã pentru admiterea Rom-
âniei ºi Bulgariei în spaþiul Schengen
pentru cã mai sunt chestiuni de lucrat,
lucruri de îndreptat pe partea de luptã
împotriva corupþiei etc.

Unii au spus cã e doar un interes
economic meschin aici-traficul prin
portul Roterdam, care este responsa-
bil cam de 10% din PIB-ul Olandei,
nu meritã concurat de cel din portul
Constanþa, dupã intrarea României în

Schengen. Alþii, mai prãpãstioºi, cã
România ºi Bulgaria ar fi puse pe un
bileþel pentru viitoarele negocieri
post-rãzboi Nato-Rusia (vezi retrage-
rea Ford, Exxon de aici, zvonurile cã
BSOG ar cauta un cumpãrãtor ºi cã
norvegienii care au fãcut oferta pen-
tru OMV nu sunt interesaþi ºi de Pe-
trom).

Au apãrut chiar cereri de represalii,
precum ideea lui Rareº Bogdan de a
refuza sã mai transportãm cerealele
din Ucraina prin România (calmat
prompt a doua zi de preºedintele Io-
hannis) sau sugestia lui Ion Cristoiu
într-un moment de curaj de a refuza sã
aprobãm în Parlament extinderea Nato
cu Finlanda ºi Suedia dacã suntem þi-
nuþi în continuare la porþile spaþiului
Schengen.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 3)
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