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A{A, V~ PLACE ANTICORUP}IA?
«Microsoft a f`cut trafic de influen]` \ncepând cu anul 2004, fiind
sus]inut \n acest sens de un grup consistent de oameni politici \n frunte
cu pre[edintele de atunci al României, Traian B`sescu, cu primul-ministru Emil Boc, cu consilierul pre[edintelui României, Theodor Stolojan,
consiliera preziden]ial` Elena Udrea, devenit` apoi ministru al Dezvolt`rii, so ]ul acesteia, Dorin Coco[, de repre zen tan]i de frunte ai cor pului diplomatic (ambasadorii SUA, a Austriei [i Germaniei) [i F.M.I.,
dar [i de ofi]eri superiori din Serviciul Român de Informa]ii [i S.T.S.
(generalii S.R.I Dumitru Zamfir [i Dumitru Cocoru, generalul S.T.S. Mar cel Opri[, ace[tia fiind reprezentan]ii prim adjunctului S.R.I., generalul
Florian Coldea [i directorului S.R.I. George Maior) »

Fragment din denun]ul fostului ministru al Comunica]iilor
Gabriel Sandu, prezentat de www.corectnews.com
\n data de 27 septembrie 2017
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România,
condamnat`
la CEDO

Instan]a european` a decis
c` angajatorii nu pot spiona
discu]iile salaria]ilor
Curtea European` a Drepturilor Omului a
condamnat ast`zi România pentru c` nu a
protejat drepturile unui inginer care a fost concediat de angajator pentru folosirea internetului de la serviciu \n scopuri personale.
Bogdan Mihai B`rbulescu a fost concediat
dup` ce a fost monitorizat folosind internetul
\n scopuri personale la serviciu, iar angajatorul
i-a supravegheat conversa]iile private, inclusiv
cele cu logodnica.
El a denun]at decizia invocând \nc`lcarea
dreptului la intimitate, \ns` a pierdut procesele
din ]ar`, ajungând la instan]a european`.

LUMEA - TOT
MAI PERICULOAS~
A devenit un fapt cotidian
dac` m` gândesc c`, aproape, nu
exist` s`pt`mân` ca \n lume s` nu
fie un carnagiu de oameni one[ti
ai acestei planete, la care omenirea este luat`, totdeauna, prin surprindere.
Mor zeci, sute, mii de fiin]e
umane, care nu erau vinovate de
nimic, ci doar pentru c` s-au aflat
\ntr-un loc nepotrivit, la un moment nepotrivit.
Dezaxa]i mintal, aderen]i ai
unor grup`ri teroriste precum ISIS
sau Al Qaeda, care s-au specializat
\n propagarea terorii \n ]`rile civilizate folosesc motivarea religioas` [i ucid prin metode atipice precum ”detonarea” acestor
mon[tri cu chip de om, cu creierul sp`lat, \n mijlocul unor
mul]imi sau prin folosirea unor ma[ini de capacitate mare pentru a spulbera, pur [i simplu, copii, b`trâni, femei [i b`rba]i \n
zone populate [i foarte circulate din ora[ele mari ale Europei,
sau, [i mai \nfior`tor, un act care a cutremurat omenirea [i care
a dep`[it orice \n]elegere uman` prin cruzimea cu care un individ s-a gândit s` trag` cu arme automate, \ntr-o mul]ime compact` strâns` la un concert public, reu[ind s` produc` cel mai
grav atac armat din istoria SUA, care a produs pân` la acest moment, când scriu acest articol, 59 de mor]i [i 528 de r`ni]i, \n
ora[ul jocurilor de noroc [i a bunei dispozi]ii, Las Vegas.
Chiar [i acest atac banditesc, animalic, nebunesc, a fost revendicat de gruparea terorist` ISIS, de[i serviciile de informa]ii
americane nu o confirm`.
Ce putem face noi, oamenii trec`tori, vremelnici \n aceast`
lume, lume care devine pe zi ce trece tot mai vulnerabil` la atacurile teroriste tot mai dese [i mai neprev`zute.
De[i statele lumii cheltuiesc sume mari de bani pentru a
avea servicii de informa]ii tot mai competente, tot mai bine dotate cu tehnologii de ultim` or` [i chiar au schimburi permanente de informa]ii \ntre state, totu[i nu pot opri acest val de
nebunie, de terorism a r`zboaielor din zona Asiei Centrale, a
exodului masiv de migran]i, fugi]i din fa]a r`zboiului, a unei istorii, mai vechi sau mai noi, din perioada colonialismului când
au avut, la fel ca [i acum, un exod masiv din zonele colonizate
spre ]`rile colonizatoare din Europa.
Ast`zi, se constat` cum tocmai acei indivizi din genera]ia a
treia [i a patra din zona magrebian`, naturaliza]i \n ]`rile occidentale, sunt autorii ultimelor atentate teroriste.
}`rile puternice ale lumii, la rândul lor, r`mân siderate, mute
[i cu mâinile legate [i de cele mai multe ori f`r` r`spuns, chiar
dac` cele mai mari atrocit`]i umane s-au \nf`ptuit \n propriile
lor ]`ri.
Lumea \[i dore[te pacea [i prosperitatea dar de cele mai
multe ori, interese meschine ale acelor for]e oculte ale omenirii,
indivizi hiperboga]i [i lipsi]i de scrupule pe care nu-i intereseaz`
de loc suferin]a victimelor r`zboaielor [i a exodului masiv de
popula]ii, ei schimb` adev`rul \n minciun` [i minciuna \n
adev`r, \n timp ce drepturile fundamentale ale oamenilor sunt
grav \nc`lcate sau pur [i simplu ignorate.

Florentin SCALE}CHI
Pre[edinte fondator OADO
Ini]ial, CEDO a respins plângerea sa, \ns` acum
Marea Camer` a Cur]ii Europene a anun]at decizia definitiv` [i anume c` angajatorii nu pot
monitoriza discu]iile private ale salaria]ilor.
Astfel, România a primit o nou` condamnare la CEDO, deoarece autorit`]ile „nu au
protejat dreptul” românului la via]` privat`.
Decizia este definitiv` [i este considerat`
„foarte important`” de sindicatele europene,
care cer protejarea angaja]ilor \n era digital`.

{tefania BRÂNDU{~
5 Septembrie 2017
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Pleca]i to]i!
Eu r`mân
s` NU sting lumina

Blog notes

Lucian AVRAMESCU
Ampress.ro 16 Septembrie 2017

Generalul Iulian Vlad \ncepe s` vorbeasc`
pentru istorie exact din clip` când p`r`se[te
aceast` lume. Este poate o \nc` o cutum` a
noii [i neasemuitei noastre democra]ii.
Moartea generalului s-a \nso]it – sunt convins c` deloc \ntâmpl`tor – cu o apari]ie editorial` ce premerge [i anun]` un opus
voluminos, de peste [apte sute de pagini, ([i
peste 40 de ore de \nregistrare convorbire
video) care con]in un fapt \ndelung a[teptat:
m`rturia [efului Securit`]ii Statului despre
cele \ntâmplate \n decembrie 1989, dar [i mai
\nainte.
Vestitorul acestor revela]ii istorice este
tip`ritur`, inspirat dar dramatic intitulat`:
“Generalul Iulian Vlad. Vinovatul de serviciu”.
Autorul [i alc`tuitorul acestei lucr`ri de
excep]ie este generalul de brigad` (r) Aurel I.
Rogojan, politolog [i autor de articole, studii,
c`r]i etc., cel mai apropiat colaborator al generalului Vlad \ncepând cu multe decenii \n
urm` [i pân` la stingerea din via]` a comandantului.
O dispari]ie c`reia, omene[te [i cre[tine[te,
i se cuvine cel pu]in o clip` de reculegere [i
de reflec]ie, cu gândul nu numai la un destin
profesional [i la o existen]a uman` greu de
\nchipuit cât de suprasolicitate de o istorie
\ncercat` cum rareori le-a fost dat românilor
s` cunoasc`.
Reculegere [i reflec]ie \ns`, \n primul rând,
pentru ceea ce generalul Iulian Vlad a f`cut \n
zilele de dinaintea Cr`ciunului 1989, singur,
direct [i personal, când a decis [i a dejucat
planurile criminale de \necare \ntr-o baie de
sânge a României ridicat` la lupta [i de
sfâ[iere a statului român, a[a cum avea s` fie
peste nu mult` vreme soarta Iugoslaviei.
Niciun detractor dintre cei ce h`m`ie sau

Nu v` este dor
de Catherine Day ?
Catherine Day a fost timp de 10 ani (20052015) secretar general al Comisiei europene.

Puiu G`zdaru

Cineva mi-a propus, cândva, s` extind AMPress, care era [i r`mâne
prima agen]ie de [tiri \nfiin]at` dup` '89, cu capital privat, adic` al
meu, comprimat \n ini]iala „A” [i al colegului meu, prozatorul
Mih`escu, \nghesuit \n litera „M”.
A[a am f`cut noi \n 1991, prim`vara, când to]i f`ceau ziare –
f`cusem [i noi unul, la Revolu]ie, \ntr-o Cas` a Scânteii pustie, numit
“Tineretul liber”, de care s-a ales repede praful, preluat fiind de buni
colegi ai no[tri cu grade \nalte \n Securitate.
Gradele au plâns pu]in \n nop]ile lui decembrie 89, s-au temut
ni]el, au cerut iertare, apoi s-au reorganizat rapid, milit`re[te. Azi,
]ara le apar]ine.
Mi se propunea, deci, s` facem o agen]ie de [tiri european`. Nu
era r`u, dar eu, de profesie b`[tina[, n-am vrut. Mi se p`rea c` mai
e de spus adev`rul aici, acas`, unde exista o singur` agen]ie de [tiri,
cea controlat`, finan]at`, avut` de Guvern.
Ca atare, ceream redactorilor mei s` afle nu ce a spus, pentru
toat` lumea, un ministru, \n conferin]a de pres`, ci ce n-a spus [i de
ce n-a spus ce era mai important.
Ca atare, mereu \n conflict cu puterea, am r`mas s`raci, cu acredit`rile adesea suspendate – a se vedea cea din primul mandat al
lui Ion Iliescu, pentru c` am scris c` studentul Frumu[anu a fost
\mpu[cat de un ofi]er SPP, lucru dovedit mai apoi de procurori.
Ne-am certat mereu cu puterea, fiindc` a[a am \n]eles eu libertatea. Am devenit rar prieten cu unii politicieni dar \ntotdeauna când
nu mai erau la putere. Am un fost coleg, din cei care au d`râmat
„Tineretul liber”, care de când \l [tiu a l`udat puterea.
NICIODAT~ n-a criticat un om al puterii, o idee sc`lâmb`, o
schiop`tare, o privatizare cu semne de furt [i batjocur` fa]` de interesul na]ional.
Dup` ce au c`zut, acei pliticieni g`si]i magistrali [i patrio]i, a
m`turat cu ei du[umeaua. O duce [i azi bine [i-l v`d, \nainte a a
apuca s` \nchid televizorul, \n ni[te mici ecrane, ca pe un cartof
\ntunecat, perorând idio]enii pe bani mul]i.
Cineva mi-a propus azi s` plec. Am p`]it-o [i alte d`]i. Am p`]it-o
[i când, ziarist \n vechiul regim, plecat fiind s` iau un interviu, am
pierdut un avion. Bagajele mele ajunseser` la Bucure[ti, cu avionul
care, \n ecranele de la Frankfurt figura ca plecat, dar era pe pist`. Am
spus acas` c` dac` nu m` \ntorc de undeva, s-a \ntâmplat ceva r`u
cu mine. Sunt captiv sau mort. Nu r`mân nic`ieri.
De ce e[ti prost, m`, [i te \ntorci acas`?
|ntrebarea, doldora de dispre], mi-a fost pus` \nainte. Acum mi
se pune rar, dar mi se pune, totu[i. De ce nu pleci, m`, pleac` to]i?
Stai ca prostul aici!. Ce treab` ai fi f`cut tu, afar`!
Nu plec, fiindc` mai am de aprins ni[te lumân`ri la mor]ii mei din
cimitir, fiindc` mai am de pus o silab` \n limba român`, fiindc` mai
am de crescut un copil [i de dospit ni[te c`r]i \n limba ]`rii mele. Nu
plec fiindc` mi-e drag s` m` salut, pe uli]`, cu prietenii [i cu
du[manii [tiu]i.
Nu plec fiindc` fac, din banii mei [i din munca mea, f`r` ajutoare
politice, un muzeu unic, cel care arat` c` avem o veche civiliza]ia a
pietrei.
Nu plec fiindc` \mi place s` visez doar \n patria limbii materne. {i
apoi, dac` tot m` amenin]a]i c` pleca]i to]i, r`mân, pilon de paz` al
bancului cu stinsul luminii.
Ultimul stinge lumina!
Eu, ultimul, r`mân s-o p`zesc de penultimul care vrea s-o sting`.

P`r`sind aceast`
lume, generalul
Vlad \ncepe
s` vorbeasc`

chel`l`ie \n aceste zile – [i \n general – dup`
felurite partituri nu poate clinti din adev`r
aceast` certitudine istoric` datorat` clar [i exclusiv generalului Vlad. Dar \n sarcina
cople[itoare a vie]ii sale atât de \mpov`rat`
sunt puse nenum`rate alte fapte nu doar
bune, ci [i rele, iar inchizitori de toate calibrele
instig` de aproape trei decenii cu obstina]ie
la ura [i r`zbunare, de acum \ncolo chiar postum`. \ns` nu prin “procese ale comunismului” profanator instrumentate c` un fel de
iluzorii repeti]ii pentru o imposibil` Judecat`
de Apoi asupra unei epoci care \nc` “lucreaz`” viclean [i nociv, i se va \mplini generalului
disp`rut – [i nu doar – dreapta judecat`.
Exist`, \n lume, o \ntreag` literatur` a reconcilierii na]ionale dup` o trauma istoric` \n
via]` unui popor, (am scris [i eu o carte ne
prea luat` \n seama pe subiect), iar reconcilierea necesar` implic`, obligatoriu, [i responsabilit`]ile [i vinov`]iile fiec`rui participant.
Ambiguit`]ile [i procesele de inten]ii, ura
oarb`, isterizarea, tenace perpetuate cronicizeaz` vrajba \n societate [i o submineaz`
din interior tot mai periculos.
{i este trist [i cumplit c` moartea unui
semen de-al nostru - [i deloc unul oarecare,
dimpotriv` – poate dezl`n]ui o rev`rsare atât
de imund` de furie, scrâ[nete din din]i [i
reac]ii isteroide.
|n asemenea situa]ii, [i animalele se poart`
decent. Ne \ntoarcem la ritualurile tribale ale
str`mo[ilor din s`lb`ticia preistoriei?
Discret, cel mai discret (dar [i cel mai informat) dintre protagoni[tii din decembrie
1989, generalul Iulian Vlad a stat pe un scaun
important al puterii. Important, dar poate cel
mai periculos.
Cioran spunea c` “pe m`sur` ce omul dobânde[te mai mult` putere, el devine \n
aceea[i m`sur` mai vulnerabil”.
Generalul Vlad a avut mult` putere, deci a
fost mult vulnerabil, dar eroii sunt to]i pân` la
urm` vulnerabili, altfel nu [i-ar jertfi via]` [i
nu ar fi eroi. |ns` vulnerabili doar \n via]` p`mântean`, nu [i \n fa]a istoriei.

Corneliu VLAD

1 octombrie 2017

|n septembrie 2015, din fericire, s-a pensionat. Ea era omul de leg`tur` al Monic`i
Macovei la Bruxelles. Prin ea se realiza [antajul politic care s-a numit prescurtat „MCV”.
B`sescu [i-a executat politic adversarii prin
„culoarul” de la Bruxelles. Mona Pivniceru [tie
mai multe. Deocamdat`, v` rog s` vede]i care
era chestionarul la care trebuiau s` r`spund`
autorit`]ile independente de la Bucure[ti [i
reprezentan]ii justi]iei independente din
România. Pute]i vedea [i care erau ]intele din
binomul Bucure[ti-Bruxelles din acea perioada.
Avea voie „MCV”-ul s` se ocupe de cauze
individuale? Judeca]i singuri…
P.S. 1 Nu am putea propune o nominalizare la Justi]ie care s` asigure, \mpreun` cu
Monica Macovei, Guseth [i Prun` ap`rarea
statului de drept actual, construit cu atâta
migal` \n ultimii zece ani? M` gândesc desigur la Catherine Day, c`reia \i port o amintire
duioas` \n condi]iile \n care \n ziua condamn`rii mele i-a f`cut o vizit` la Bucurestji Liviei
Stanciu.
P.S. 2 S-a v`zut c` importul de reform` \n
domeniul Justi]iei (Bruxelles, etc.) a avut rezultate dezastruase, ducând la ceea ce se
nume[te „statul mafiot”. Nu ar fi normal, \n
aceste condi]ii, s` facem aceast` reforma
„prin noi \n[ine”?
C.S.M.-ul ar trebui s` fie primul interesat.

Adrian N~STASE

28 Septembrie 2017
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Qvi prodest?

Subsemnatul Sandu Gabriel,(...) \n calitate de inculpat
\n Dosarul nr. 766/P/2016,
prin ap`r`tor ales av. Daniel M.V. Chitic,
formulez \n temeiul art. 290 C.pr.pen. prezentul

DENUN}
prin care v` aduc la cuno[tin]` s`vâr[irea mai multor infrac]iuni
de care am luat cuno[tin]` \n perioada \n care am fost membru al
Guvernului României, respectiv 23.12.2008 – 1.09.2010, \n calitate
de Ministru al Societ`]ii Informa]ionale [i al Comunica]iilor, dar [i
\n calitate de vicepre[edinte PDL Central, primvicepre[edinte PDL
Prahova, [i coordonator al PDL Br`ila.
Prin con]inutul s`u, acest memoriu
are valoarea unei declara]ii-denun] care
s` fac` posibil`, dac` se va dori, cercetarea \ntregului context al contractelor
\ncheiate de c`tre Guvernul României
cu "Microsoft" [i care s-au constituit \ncepând cu anul 2003 \n “platforma de
afacere Microsoft”, o escrocherie care a
fost transpartinic`, transguvernamental`
[i transfrontalier`. Uria[ul prejudiciu al
statului român nu poate fi calculat decât
\n condi]iile \n care va fi cercetat` afacerea "Microsoft" din perioada 2003–
2012.
Pentru \nceput, iat` câteva elemente
din contextul \n care s-a derulat \n ansamblul ei opera]iunea "Microsoft", care
a prejudiciat statul român cu zeci de
milioane de euro:
1. |ntre Guvernul României [i "Microsoft", la Roma, \n data de 17 Septembrie 2003, a fost \ncheiat un “Parteneriat
strategic” care a avut ca efect instituirea
unui monopol \n favoarea gigantului IT
american pe pia]a din România. Acest
monopol a fost consfin]it prin semnarea
de c`tre Dan Nica, ministrul Comunica]iilor [i Tehnologiei Informa]iei pe de
o parte [i Steve Ballmer, CEO "Microsoft", pe de alt` parte, a unei “Scrisori
de inten]ie privind Parteneriatul Strategic \ntre Guvernul român [i Microsoft”,
[i mai apoi prin semnarea la data de 15
apilie 2004 a Contractului 0115.RO care
viza preluarea de licen]e pentru operarea computerelor de]inute de administra]ia central`, (de[i o parte din computere de]ineau deja licen]`) dar [i pentru
proiectele de „e-government” [i licen]ele educa]ionale.
Ar`t c` num`rul de licen]e vizate dep`[ea cu mult num`rul computerelor
existente. Acest contract \ncheiat \ntre
stat [i o entitate privat` a \nc`lcat legile
concuren]ei. Ca efect al \ncheierii “Parteneriatului strategic” [i a “Contractului
0115.RO”, "Microsoft" a devenit placa
turnant` a pie]ei IT din România dar [i
a securit`]ii cibernetice a statului român,
fiind anihilat` \n acela[i timp libera concuren]` pe pia]a IT din ]ara noastr` prin
legalizarea [i institu]ionalizarea abuzului
de pozi]ie dominant` a companiei "Microsoft" \n România.
Men]ionez c` "Microsoft" opereaz` la
nivel mondial prin subsidiare zonale ale
concernului multina]ional. |n Europa,
subsidiara mare a fost [i este "Microsoft
Irlanda”. Loca]ia a fost aleas` anume \ntrucât are o legisla]ie a impozitelor mai
prietenoas`. "Microsoft Irlanda” a creat
o reprezentan]` \n România numit` "Microsoft România”.
2. La intervale de patru-cinci ani, contractul ini]ial a fost “novat” prin \ncheierea unor acte adi]ionale sau noi contracte de ambele p`r]i \n urma unor negocieri directe [i netransparente care
\nc`lcau odat` \n plus legile europene
ale concuren]ei.

Contractele succesive care au “novat”
“Parteneriatul strategic” [i Contractul
0115.RO au fost f`cute prin coruperea
sistematic` a oficialilor români prin instituirea unei grup`ri infrac]ionale care
s-a aflat de-a lungul timpului, \n mod invariabil, \n spatele echipelor de negociatori [i c`rora li s-au oferit ca recompens`
procente importante din pre]ul contractelor \ncheiate cu statul român prin oferirea unor discounturi imense (ce
mergeau pân` la 65%) din valoarea
contractelor \ncheiate cu Guvernul României. Modul prin care compania "Microsoft" cump`ra influen]` la nivelul de
vârf al statului român va fi descris \n cele
ce urmeaz` \n prezentul denun].
3. Cum compania "Microsoft" (prin
subsidiara sa "Microsoft Ireland" [i reprezentan]a sa - "Microsoft România")
nu putea \ncheia \n mod direct contracte directe ca urmare a unei interdic]ii
stabilite de instan]ele interna]ionale \n
domeniul concuren]ei, "Microsoft" opera [i comercializeaz` \n România \n mod
indirect licen]e [i servicii prin intermediul unor ter]e companii agreate [i abilitate \n mod direct de c`tre compania
american` numite LAR („Large Account
Reseller”).
Aceste ter]e companii (pe care le
vom numi \n continuare LAR-uri) ob]ineau [i ob]in \n mod netransparent discounturi stabilite \n urma unor negocieri
directe \ntre acestea [i compania "Microsoft", aceast` modalitate de ofertare
direct` c`tre LAR-uri \nc`lcând odat` \n
plus legile interna]ionale ale concuren]ei.
|n România, au existat [i au operat
mai multe asemenea LAR-uri (persoane
juridice române [i/sau str`ine), care
f`ceau oferte institu]iilor administra]iei
publice centrale, dar de fiecare dat` \n
spatele acestor LAR-uri se g`seau acelea[i persoane care alc`tuiesc un grup
criminal organizat.
4. Este esen]ial de re]inut c` discounturile acopereau o plaj` larg`, \ntre 17
[i 65 %, ultimul procent fiind total nefiresc sub aspect comercial.
5. |n 2009 a fost dat` Hot`rârea de
Guvern 460 [i s-a organizat o licita]ie,
câ[tigat` de ”D-CON.NET AG”, un LAR
reprezentat de Claudiu Floric`, una [i
aceea[i persoan` care reprezenta [i precedentul LAR care contractase cu Guvernul României - „Fujitsu Siemens Computers GMBH” (numit \n continuare
FSC).
6. Au fost prev`zute sume uria[e (de
zeci de milioane de euro) pentru consultan]` [i asisten]`, pe care Guvernul
României i-a pl`tit [i care au fost dirija]i
c`tre o re]ea de offshore-uri de]inute de
reprezentan]ii unui grup criminal organizat, alc`tuit din peste o sut` de persoane, avându-i la vârf pe Claudiu
Floric`, Dinu Pescariu [i Drago[ Stan.
7. |n cele ce urmeaz`, voi demonstra
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c` "Microsoft" nu livra \n realitate nici
toate produsele (licen]ele) contractate
[i nici consultan]a convenit`. |n schimb,
avea acces la toate informa]iile sensibile
sau chiar la secrete ale statului român.
8. Prin intermediul LAR-urilor, "Microsoft" a f`cut trafic de influen]` \ncepând cu anul 2004, fiind sus]inut \n
acest sens de un grup consistent de oameni politici \n frunte cu pre[edintele de
atunci al României, Traian B`sescu, cu
primul-ministru Emil Boc, cu consilierul
pre[edintelui României, Theodor Stolojan, consiliera preziden]ial` Elena Udrea,
devenit` apoi ministru al Dezvolt`rii, so]ul acesteia, Dorin Coco[, de reprezentan]i de frunte ai corpului diplomatic
(ambasadorii SUA, a Austriei [i Germaniei) [i FMI, dar [i de ofi]eri superiori
din Serviciul Român de Informa]ii [i STS
(generalii SRI Dumitru Zamfir [i Dumitru
Cocoru, generalul STS Marcel Opri[,
ace[tia fiind reprezentan]ii prim adjunctului SRI, generalul Florian Coldea [i directorului SRI George Maior).
9. Timp de circa 14 ani, sume uria[e
de bani au fost, \n baza contractelor "Microsoft", preluate din bugetul diferitelor
institu]ii centrale, prin intermediul directorilor Silviu Hot`ran [i Ovidiu Artopolescu (ultimul, o vreme, fiind [i secretar
de stat MCSI, sub patronajul lui Dan
Nica, \n calitate de ministru), având
acela[i partener, \n persoana lui Claudiu
Floric`, ca director „D-CON.NET AG” [i
FSC, [i cu aceia[i colaboratori de baz`
din "Microsoft", directorii Florin Pletea –
to]i pl`ti]i prin prin intermediul „Zonko
Overseas Ltd”. [i alte offshore-uri \nfiin]ate special \n acest sens de c`tre Sorin
Eftene, director "Microsoft", prin intermediul multina]ionalei „KPMG” - un gigant \n domeniul consultan]ei fiscale.
10. Din grupul infrac]ional organizat
care au devalizat bugetul României [i au
sp`lat banii ob]inu]i \n acest mod, au
mai f`cut parte [i Drago[ Nicolaescu, [ef
FSC (Fujitsu Siemens Computers
GMBH), numit \n aceast` func]ie de
c`tre Claudiu Floric`, Diana Com`nici director economic, [i to]i ceilal]i directori
"Microsoft", membri ai delega]iei "Microsoft" \n MCSI, directori FSC (Fujitsu
Siemens Computers GMBH), directori
„D-CON.NET AG” sau membri ai grupului „D-CON.NET AG” [i Dorin Coco[ care,
\ncepând din 2009, a devenit [eful neoficial al negociatorilor grupului "Microsoft" \n raport cu Guvernul României.
|n fapt, contextul electoral al anului
2008 a f`cut ca \n perioada 15-23 decembrie 2008, la insisten]ele domnului
Gheorghe {tefan cu sus]inerea PLD, \n
cadrul PDL, s` se stabileasc`, prin algoritmul de desemnare al membrilor de
partid, cu rezultate foarte bune \n campanie electoral`, ca func]ia de Ministru

al Comunica]iilor [i Societ`]ii Informa]ionale, aripa PLD din PDL, s` fie ocupat` de subsemnatul.
Imediat dup` desemnare am fost
chemat la partid, la PDL [i mi s-a adus
la cuno[tin]` de c`tre conducerea acestuia, modul de repartizare a func]iilor de
conducere \n cadrul MCSI pe baza de recomandare a fiec`rei filiale jude]ene
PDL.
|n data de 23.12.2008 am fost instalat ca ministru MCSI de c`tre domnul
vice prim-ministru Dan Nica, cu recomandarea s` lucrez cu „omul care [tie
totul \n acel minister” pentru c` el l-a
\nfiin]at, secretarul general al ministrului, domnul Cezar Armeanu.
Am preluat MCSI pe baz` de proces
verbal de la ministrul Karoly Borbély.
Men]ionez c` acesta nu mi-a indicat absolut nicio problem` deosebit` din activitatea ministerului.
Primele informa]ii pe care le-am primit \n minister au fost c` acel minister
este controlat de SRI [i este condus de
dl. Dan Nica prin intermediul dlui. Cezar
Armeanu, acesta din urm` fiind pe statul
de plat` atât al lui "Microsoft" - FSC
(„Fujitsu Siemens Computers GMBH”),
c`rora le reprezint` interesele, cât, mai
ales, ale avocatului Doru Bo[tin`, care \i
reprezint` pe to]i, respectiv "Microsoft",
FSC, Unicredit [i MCSI.
|n minister era un haos total. Se zvonea c` to]i [efii de departamente [i o
parte din angaja]i erau pl`ti]i de FSC,
Floric`, „TeamNet”, Ghi]` Sebastian,
„Siemens”, „SIVECO”, [i mul]i al]ii.
|n aceste condi]ii, imediat dup` preluare am dispus, la sugestia Secretariatului General al MCSI, domnul Cezar
Armeanu, o [edin]` de lucru \n care mi
s-a adus la cuno[tin]` o singur` problem` [i anume situa]ia licen]elor "Microsoft" cump`rate de dânsul \n numele
Guvernului României. Problema principal` ridicat` de domnul Cezar Armeanu
era inexisten]a sumelor aferente pl`]ilor
necesare achit`rii licen]elor nelivrate de
"Microsoft" \n perioada 2006 – 2008,
dar care trebuiau pl`tite de MCSI \n anul
2009. Este motivul pentru care a fost
identificat` o solu]ie de plat`, optânduse pentru achitarea contravalorii unui
num`r antecalculat de ore de consultan]` [i de mentenan]`. Servicii care, \n
cea mai mare parte, nu au fost prestate.
Ceea ce m-a nedumerit, din primul
moment, a fost de ce acest contract de
\nchiriere licen]e "Microsoft" era urm`rit
de departamentul de politic` extern` al
ministerului, [i nu de departamentele
de IT, achizi]ii, sau tehnic. Divergen]a
principal` era \ntre departamentul de
politic` extern`, care urm`rea derularea contractului [i departamentele
juridic [i economic.
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Ulterior, am \n]eles c` oamenii re]elei
erau plasa]i exact \n departamentul de
politic` extern` al ministerului.
|n primele s`pt`mâni din ianuarie 2009,
odat` cu \nceperea mandatului meu de
ministru MCSI, am dispus efectuarea unei
inventarieri complete a licen]elor "Microsoft", gestionate \n perioada 20062008, [i a licen]elor necesare la nivelul
anului 2009.
Rezultatul a fost absolut dezastruos. Nu
exista nicio coeren]` \n eviden]a Ministerului, hot`rârile de guvern emise \n 2008 nu
aveau niciun fundament, nu exista niciun
document care s` stea la baza \ntocmirii [i
redact`rii acestor hot`râri de guvern, nu
existau comenzi ale institu]iilor, procese
verbale de recep]ie, de comodat, vouchere,
ore de consultan]`, nu existau procese verbale de recep]ie asura serviciilor.
Documentul care consemna num`rul de
ore de consultan]`, respectiv 50.000 de
ore, document de]inut \n arhiva Secretariatului General MCSI, aferent perioadei
2004 – 2009 (ore evaluate \n cadrul MCSI
la 5.000.000 $ la nivel de LAR, valoarea de
pia]` fiind de peste 8.000.000 $) disp`ruse
din eviden]a MSCI.
Am solicitat o situa]ie a voucherelor date
institu]iilor din contractul de licen]iere. Nici
aceasta nu exista. Am solicitat documentele de livrare ale companiei "Microsoft"
FSC \n baza comenzilor date de institu]iile
beneficiare, cuprinse \n actele adi]ionale
nr. 2, 3 [i 4, precum [i procesele verbale
de recep]ie a kit-urilor [i a voucerelor de
ore de consultan]`, \nso]ite de contracte
de comodat cu toate ministerele [i institu]iile cuprinse \n H.G. 634 din 11.06.2008
[i H.G. 1193 din 24.09.2008, \mpreun` cu
H.G. 1451/12.11.2008.
Aceste documente nu mi-au fost prezentate pentru, a[a cum mi s-a spus, nu
mai existau \n minister. Dac` au existat vreodat`.
Am avut o discu]ie foarte dur` cu Secretarul General MCSI, domnul Cezar Armeanu, care nu mi-a putut prezenta nicio
explica]ie \n condi]iile \n care nu exista
niciun document \n minister care s` nu
treac` pe la el.
Foarte prietenos, mi-a spus c` nu e nicio
problem` pentru c` are solu]ie pentru
aceast` situa]ie [i \mi va prezenta omul
care de]ine toate documentele prin care va
justifica situa]ia de mai sus [i care a \ntocmit [i redactat toate hot`rârile de guvern men]ionate mai sus.
{efa serviciului juridic mi-a precizat c`
aceste documente nu exist` pentru c`
aceste hot`râri de guvern au fost preg`tite
de secretarul de stat Szomodi \mpreun` cu
Secretarul General MCSI dl. Cezar Armeanu, [i scrise de domnul avocat Doru
Bo[tin`.
Departamentele din cadrul Ministerului
nu au fost implicate. Acela[i lucru l-au
sus]inut [i directorul economic al MCSI
domnul Florea [i [efa Serviciului financiar,
doamna D`ne], care mi-au argumentat, inclusiv pe documente scrise, de ce nu pot fi
pl`tite sumele de 31.000.000 $ [i
26.800.000 $ aferente actelor adi]ionale nr.
2,3 [i 4.
|n urma analiz`rii informa]iilor oferite de
toate aceste departamente, referitoare la
actele adi]ionale 2, 3 [i 4, subsecvente
contractului 0115RO/2004, am constatat
discrepan]e \ntre prevederile textelor de
lege ce vizau termenele de plat`, livrarea
de produse, cantit`]ile [i modalitatea \n
care aceste produse puteau fi achitate doar
\n baza prevederilor bugetare al urm`torului an [i situa]ia efectiv reg`sit`, astfel:
Prin Hot`rârea de Guvern nr. 470/2004
[i CTR 0115RO/2004 se prevedea la: “Art.

PAGINA 4

Dan Nica

Th. Stolojan

2: plata ratelor se f`cea in limita sumelor
aprobate anual prin lege cu aceasta destina]ie din bugetul SGG-ului. Art. 3 alin. 2:
institu]iile publice beneficiare vor primi
câte un kit de instalare pentru fiecare dintre produsele solicitate.”
|n anexa de la H.G. 470/2004 - contractul comercial de \nchiriere licen]e, \n art. 5
alin. 4 obliga]ia de livrare se va considera
\ndeplinit` la data prev`zut` \n notificarea
adresat` licen]iatului de c`tre "Microsoft"
prin care se confirm` c` licen]iatul are
acces la licen]e [i pred` c`tre licen]iat câte
un kit de instalare pentru fiecare institu]ie
public` beneficiar` având calitatea de afiliat inclus. Contractul a fost semnat de c`tre
SGG pe o perioad` de 5 ani (2004–2009),
valoarea ini]ial` a contractului \ncheiat \n
anul 2004 \ntre SGG [i "Microsoft" prin
reprezentantul s`u "Fujitsu Siemens
GMBH" Austria a fost de 54.567.465 $ pentru un num`r de 50.155 licen]e de drept
de utilizare \ncepând cu anul 2004 pân` \n
anul 2009.
CUANTIFICAREA PREJUDICIU LUI
Costul de finan]are \n valoare de
11.000.000 $ a determinat cre[terea valorii
contractului de 42.000.000 $ oferta ini]ial`,
la 54.567.465 $ - suma apreciat` de
Gheorghe Gheorghina ca fiind o cre[tere
nejustificat` care nu poate fi explicat`.
Total prejudiciu aferent contractului
115RO/2004 - 26.400.000 $ din care
11.000.000 $ costuri legale de finan]are [i
15.600.000 $ pl`ti]i ilegal cu avizul [i acordul dat de "Microsoft" prin Silviu Hot`ran,
Ovidiu Artopolescu, Florin Pletea, Sorin
Eftene, care au supravegheat afacerea "Microsoft". Banii au fost \mp`r]i]i \ntre "Microsoft", FSC, KPMG [i directorii "Microsoft"
enumera]i mai sus, directorii FSC („Fujitsu
Siemens Computers GMBH”) Viena \n
frunte cu Malinovski, dar [i ai FSC („Fujitsu
Siemens Computers GMBH”) România,
Claudiu Floric`, Drago[ Nicolaescu, Diana
Comanici \mpreun` cu cei care ]ineau
leg`tura cu serviciile secrete [i guvernele
României - Drago[ Stan [i Dinu Mihail
Pescariu, bani pe servicii pl`tite dar nelivrate, ajungând la ei [i prin ei la to]i cei de
mai sus.
H.G. nr. 470/2004 este ilegal` pentru c`
trebuia s` cuprind` obligativitatea de a se
face licita]ie public`. Actul normativ a intrat
\n vigoare la data de 13.04.2004, dup` ce
a fost semnat de prim-ministrul Adrian
N`stase – contrasemneaz`, ministrul MCTI
Dan Nica, ministrul pentru coordonarea
SGG Eugen Bejinariu, ministrul Finan]elor
Publice M. T`n`sescu.
Odat` cu intrarea \n vigoare a acestei
hot`râri, a fost abrogat` o alt` hot`râre,
H.G. nr. 1473/2003, de asemenea ilegal`,
care atribuia competen]` SGG-ului de a
semna contractul-cadru de licen]iere, referitoar la produsele "Microsoft". Aceasta a
fost publicat` \n Monitorul Oficial al României, partea 2 nr. 912 din 19 decembrie
2003. H.G. nr. 1473/2003 a fost semnat`
la 11 decembrie 2003 de urm`torii: - primministrul Adrian N`stase, ministrul MCTI
Adriana }ic`u, ministrul pentru coordonarea SGG Eugen Bejinariu, ministrul Finan]elor Publice Mihai Nicolae T`n`sescu.
|n prima parte a anului 2009, am avut
câteva \ntâlniri cu to]i [efii marilor companii de IT din România, printre care [i
doamna Irina Socol, pre[edinte, director
general al ”SIVECO SRL”.
Aceasta mi-a prezentat mai multe variante de \mbun`t`]ire a sistemelor IT \n Guvernul României, printre care [i propuneri
de \mbun`t`]ire a programelor de licen]iere \n cadrul Ministerului |nv`]`mântului,

Dorin Coco[

Claudiu Floric`

explicându-mi c` nu se poate accepta sub
nicio form` oferta "Microsoft", \ntrucât este
incorect`, compania ”SIVECO SRL” livrând,
\n perioada 2000–2004, toate calculatoarele folosite de Ministerul \nv`]`mântului pe care erau instalate licen]e "Microsoft" legale.
|n 2009, am rezistat insisten]elor domnilor Tatomir C`t`lin, Sorin Eftene, Florin
Pletea, care erau f`cute direct sau prin intermediul ambasadei SUA [i al ambasadorilor Nicholas Taubman [i Mark Gittenstein
– mai mult sub forma unor amenin]`ri directe asupra mea [i asupra Guvernului
României - la presiunile domnilor Dorin
Coco[, Dinu Pescariu (cu care m-am v`zut
o singur` dat` \n luna mai 2009, iar urm`toarea dat` a intrat peste mine \n cas`
\n noiembrie 2009), Claudiu Floric` – FSC
(„Fujitsu Siemens Computers GMBH”),
Drago[ Nicolaescu, Diana Com`nici, dar
mai ales a domnilor Cezar Cezar Armeanu
[i a avocatului Doru Bo[tin`. To]i ace[tia au
depus eforturi pentru a m` convinge s` includ \n Hot`rârea de Guvern solu]ia de rezolvare a licen]elor "Microsoft", \n baza
solicit`rilor f`cute de Mihnea Costoiu.
V` aduc la cuno[tin]` c`, \ncepând din
anul 2008, luna iunie, companiile "Microsoft" [i FSC (Fujitsu Siemens Computers
GMBH) au impus un contract de consultan]` juridic` pentru MCTI cu avocatul
Doru Bo[tin`, care era \n acela[i timp [i
avocatul MCSI [i avocatul Unicredit Bank,
lucrând direct cu domnii Floric` Claudiu,
Dinu Pescariu, Drago[ Nicolaescu, Florin
Pletea, Sorine Eftene plus C`lin Tatomir.
Ace[tia \mpreun` au procedat la ini]ierea unui num`r de Hot`râri de Guvern
prin care se efectuau pl`]i ilegale. Respectiv:
1. Conform contractului comercial de
\nchiriere licen]e - anexa la H.G. nr. 470/15
Aprilie 2004, care prevede c` obliga]ia de
livrare se va considera integral \ndeplinit`
la data prev`zut` \n notificarea adresat`
licen]iatului de "Microsoft" Ireland Operation LTD, prin care se confirm` c` licen]iatul are acces la licen]e [i a pred`rii c`tre
licen]iat a câte unui kit de instalare pentru
fiecare institu]ie public` beneficiar`, având
calitatea de afiliat inclus.
2. Hot`rârea de Guvern nr.199 din
27.02.2008 prevede, la Articolul 2.2 c` autorit`]ile [i institu]iile publice beneficiare
au obliga]ia de a transmite, pân` la data
de 30 martie a fiec`rui an c`tre MCTI num`rul echipamentelor de calcul instalat \n
cadrul institu]iei, num`rul de licen]e existent [i num`rul de licen]e necesar a fi
\nchiriate, cu justificarea necesit`]ii, iar
MCTI are responsabilitatea de a centraliza
[i corela aceste informa]ii.
La Articolul 3 se prevede c` MCTI verific`
modul de utilizare de c`tre fiecare autoritate [i institu]ie public` beneficiar` a avantajelor [i servicilor aferente contractului
comercial de \nchiriere de licen]e "Microsoft".
3. Hot`rârea de Guvern nr.634/11 iunie
2008 prevede plata f`r` recep]ionarea vreunui produs. |n plus, urmau s` fie livrate \n
luna iunie 2008 produse care aveau s` fie
folosite \ncepând de la 01.01.2006. |n Articolul 2, \n schimbul acestora, se prevedea
plata sumei de 26.172.156 $. Conform Articolului 3, MCTI urma s` distribuie licen]e
pe baz` de contract de comodat institu]iilor [i autorit`]ilor publice beneficiare
(\n data de „aprilie 2006” cu drept de
folosin]` de la data de 01.01.2006). |n
Anexa nr. 2 a Actului adi]ional nr. 2 se
prevedea dreptul neexclusiv de a utiliza
produsele software "Microsoft" \nchiriate [i
kiturile de instalare corespunz`toare.

Dinu Pescariu

|n actul adi]ional nr. 2/11 Iunie 2008, la
contractul 0115 RO/2004 se stabilea ca
pân` la data de 31.03.2006 s` fie predate
kiturile c`tre SGG [i contractul de comodat
semnat cu institu]iile beneficiare.
Ministrul Karoly Borbély, Secretarul General al MCSI Cezar Armeanu, Secretarul
de Stat Szomodi [i "Microsoft", prin C`lin
Tatomir, Florin Pletea, Sorin Eftene au f`cut
presiuni uria[e asupra mea, pentru a renun]a la verificarea inventarelor licen]elor
primite [i pentru a face face pl`]ile retroactiv, \n schimbul unor produse nelivrate [i
nerecep]ionate. Produsele a[a-zis livrate au
fost comunicate MCSI prin intermediul
avocatului Bo[tin` Doru, care a [i redactat
hot`rârile de guvern, inclusiv contractele [i
anexele lor c`tre "Microsoft".
|n acest sens a colaborat cu C`lin Tatomir, Sorin Eftene, Florin Pletea [i echipele
subordonate lor. De la „Fujitsu Siemens
Computers GMBH” au participat Claudiu
Floric`, Drago[ Nicolaescu, Diana Com`nici, care au \mp`r]it banii ob]inu]i ilegal de
la Guvernul României \ntre "Microsoft",
FSC, directorii "Microsoft", directorii FSC
prin offshore-urile lui Drago[ Stan, Dinu
Pescariu, Thomas Heintschell .
Semnificativ cred c` este faptul c` Drago[ Stan, Dinu Pescariu [i Claudiu Floric`
sunt patronii din umbr` ai firmelor ”LisaosBalzac-Essim” cu acela[i sediu \n Cipru –
Limassol Cipru Griva Digeni 115 Trident
Centre 3101 (Certificat de \nregistrare fiscal` 122 601 96 Q nr. incorpore HE 260
196), ac]ionar majoritar \n Synotech Global
Service România SRL, fosta DIM SOFT, actualul loc de munc` al lui Sorin Eftene, care
a lucrat permanent \n subordinea lui
Claudiu Floric`, la fel ca [i „D-CON.NET AG”
\n 2014 - [i care a devenit „Synotech
Global Service Switzerland GMBH” (aspect
confirmat prin p`strarea num`rului de \nregistrare la ORC, J40/2051/1994 rezultând \n urma fuziunii prin absorb]ie a
societ`]ilor „Abacus System & Solutions”
J40/2476/1998 si „Abacus Telcon”
J40/2994/2005), proiect semnat [i de Rilla
Roxana, avocat partener cu Chirvase Neculai, so]ul Rilla Cornel fiind pl`tit de Floric`
pentru a fi consilierul ministrului V. Vreme.
De remarcat c` la nivelul anului 2004,
societatea „Quinn Asociated LTD”, ce avea
ca beneficiar real pe Drago[ Stan, este
reprezentat` de c`tre Irene Spoerry [i Andreas Moustras, persoane ce se reg`sesc
cu drept de reprezentare [i semn`tur`
pentru ”Essim Partners” [i ”Balzac” la
nivelul anului 2009.
Acest lucru rezult` din contractele semnate \ntre ”Baringwood” [i ”Balzac”, la fel
cum ”D-CON.NET AG” [i ”Baringwood”
sunt reprezentate de Erich Amman.
C`lin Tatomir, Sorin Eftene, Florin Pletea,
directori "Microsoft", \mpreun` cu Claudiu
Floric`, Drago[ Nicolaescu, Diana Com`nici, Victor Malinovski, [i ceilal]i directori
FSC GMBH, prin intermediul lui Drago[
Stan [i Dinu Pescariu, au \ntocmit, prin intermediul avocatului Doru Bo[tin`, \mpreun` cu Cezar Armeanu, secretar general
MCTI [i cu aprobarea ministrului Karoly
Borbély [i a Secretarul de stat Szomosi,
urm`toarele Hot`râri de Guvern ilegale,
pentru pl`]i retroactive, pentru marfa nelivrat`, toate fiind f`cute pentru \n[elarea Guvernului României cu suma de
31.144.865,64 $ plus 26.725.491,36 $, \n
total \nsumând 57.970.367 $.
Marfa nelivrat` reprezint` suma de
31.144.865,64 $.
Cred c` este important s` precizez c`, \n
anul 2009, a avul loc o \ntâlnire \n patru,
impus` lui Pinalti (Gheorghe {tefan) de
Traian B`sescu, Elena Udrea [i Dorin
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Coco[, \n care Claudiu Floric` a explicat
afacerea "Microsoft", FSC, MCTI, cu modul
de plat` [i cu prelungirile de contract FSC
2009 – 2012. Men]ionez c` \l cuno[team
pe Dorin Coco[ din 2007, când \n calitate
de vicepre[edinte PLD, Theodor Stolojan
m` trimitea la el pentru a ]ine adun`rile
PLD la ”Eurohotels”.
Mai fac precizarea c` [i Emil Boc mi-a
pus \n vedere s` rezolv problema pl`]ii, iar
Gheorghe Gherghina de la Ministerul Finan]elor m-a presat s` pl`tesc. La rândul
ei, Elena Udrea m-a obligat s` m` v`d cu
Coco[. Coco[ Dorin m-a sunat [i m-a presat la rândul lui s` rezolv pl`]ile pentru "Microsoft".
La fel, presiuni \n acest sens f`ceau FSC
prin Wolfgang Horak, Drago[ Nicolaescu,
Diana Com`nici, avocatul Doru Bo[tin`
(Secretarul general MCSI) [i Cezar Armeanu. Precizez c`, \n aceea[i direc]ie au
f`cut presiuni [i Nicolas Taubman [i Mark
Gittenstein, ambasadori ai Statelor Unite \n
România.
|n cele din urm` o parte din mit` nu a
mai ajuns la destinatarii finali, pentru c` eu
am refuzat s` pl`tesc retroactiv 57.000.000
$ f`r` dovada efectu`rii presta]iei serviciilor
[i livr`rii produselor.
|n continuare, \n vederea derul`rii opera]iunilor "Microsoft", s-a decis elaboarea
unei noi Hot`râri de Guvern, \n baza c`reia
urmau s` se pl`teasc` licen]ele din 2004,
la care vom primi 50.000 de ore de consultan]` plus produse software "Microsoft"
plus servicii, iar pentru cele nelivrate \n
2006, 2007, 2008, 2009 se va prelungi perioada de drept de folosin]` pân` \n 2012.
|n momentul \n care Mihai T`n`sescu, \n
calitate de [ef al delega]iei FMI \n anul
2009, (una [i aceea[i persoan` cu cea care
a semnat \n 2004 HG-urile ilegale pe
rela]ia cu "Microsoft") a f`cut presiuni
uria[e c`tre Emil Boc, acesta din urm` i-a
dat ordin lui Gherghina s` pl`teasc`
31.144.865,64 $ \n baza Actului Adi]ional
nr. 2 \n favoarea „Unicredit” Bucure[ti. Ulterior, domnul Drago[ Nicolaescu [i-a dat
demisia, FSC prin Diana Com`nici [i W.
Horar nu au mai recunoscut \n]elegerea [i
au preferat s` recunoasc` nelivrarea, iar
Sorin Eftene [i Florin Pletea, \n calitatea lor
de directori ai "Microsoft" România, au
spus clar c` f`r` FSC („Fujitsu Siemens
Computers GMBH”) se opre[te discu]ia.
Prin Hot`rârea de Guvern nr.1451/2008
i s-a atribuit MCTI dreptul de a semna actul
adi]ional nr.4, valoarea total` a acestuia
fiind de 26.725.491,36 $ pentru un num`r
de 40.939 licen]e cu drept de utilizare
\ncepând cu anul 2007 pân` \n 2009, respectiv 22.860 licen]e cu drept de utilizare
\ncepând cu anul 2008 pân` \n anul 2009.
Suma nu a fost achitat` din cauza unor
deficien]e constatate \n actul adi]ional
\ncheiat, cu efecte \n derulare. Factura a
fost stornat` cu acceptul firmei.
Contractul comercial de \nchiriere de
licen]e num`rul 0115/RO, \ncheiat la
15.04.2004, prevede la articolul 5.4 c`
obliga]ia de livrare se va considera integral
\ndeplinit` la data prev`zut` \n notificarea
adresat` licen]iatului de "Microsoft - Ireland Operations LTD”, prin care se confirm` c` licen]iatul are acces la licen]e, [i a
pred`rii c`tre licen]iat a câte unui kit de instalare pentru fiecare institu]ie public`
beneficiar` având calitatea de afiliat inclus.
Toate H.G.-urile de mai sus sunt absolut
ilegale. Ele au fost f`cute pentru plata \n
anul 2009, a unor produse [i servicii nelivrate \n perioada 2004-2009, fiind \ntocmite pe baza datelor furnizate de
"Microsoft" prin domnii Sorin Eftene, Florin
Pletea, C`lin Tatomir [i a echipei "Microsoft", care cuno[teau clar c` prin FSC

Eugen Bejinariu

Doru Bo[tin`

Karoly Borbély

Mihai T`n`sescu

România si FSC Austria (prin Malinovski,
Horak, Claudiu Floric`, Drago[ Nicolaescu,
Diana Com`nici) au \ncercat s` fure de la
statul român de suma de 57.000.000 $
prin HG-uri ilegale redactate de avocatul
Doru Bo[tin`, \ntocmite de Cezar Armeanu
[i aprobate de ministrul Karoly Borbély,
bugetate de Varujan Vosganian, [i semnate
[i aprobate de C`lin Popescu T`riceanu.
Acest furt grosolan a fost cercetat de DNA,
\ns` f`ptuitorii mai sus men]iona]i au fost
favoriza]i prin necorelarea cu Dosarul
187/2013, prin prescrierea faptelor din
Dosarul 21/P/2006, [i prin mu[amalizarea
Dosarului 448/P/2011.
Men]ionez c` [i subsemnatul am fost
[antajat s` pl`tesc ilegal cei 57.000.000 $
de c`tre Claudiu Floric` [i Dorin Coco[ \n
mod direct, [i indirect de c`tre Traian
B`sescu, („T`ticu]ul”), Elena Udrea, Emil
Boc, C`lin Tatomir, Florin Pletea, Sorin
Eftene, Gheorghe Gherghina, W. Horak,
Drago[ Nicolaescu, Diana Com`nici, avocat
Doru Bo[tin`, R`zvan Radu, {erban
T`n`sescu, dar mai ales de ambasadorii
Nicholas Taubman, Mark Gittenstein, Martin Eichtinger, care m-au for]at s` pl`tesc

instalate [i func]ionale pe fiecare calculator, [i \n interconexiune respectiv cu:
P1 - Achizi]ii publice;
P2 - Analiz` [i elaborare acte normative;
P3 - Analiz` [i solu]ionare peti]ii;
P4 - Avizarea instrumentelor de plat` cu
acces la distan]`;
P5 - Circuitul informa]ional;
P6 - Controlul documentelor;
P7 - Controlul \nregistr`rilor;
P8 - Deplas`ri externe;
P9 - Deplas`ri interne;
P10 - Derularea financiar` a contractelor
UMP;
P11 - Elaborare politici [i strategii \n domeniul societ`]ii informa]ionale;
P12 - Elaborarea proiecte e-guvernare;
P13 - Elaborarea planului strategic;
P14 - Elaborarea pozi]iei de negociere a
României la UE;
P15 - Elaborarea procedurilor;
P16 - Elaborarea propunerilor de politici
publice;
P17 - Elaborarea propunerilor de politici [i
strategii \n comunica]ii;
P18 - Evaluare [i inventariere a bunurilor
primite cu titlu gratuit;

aceste sume furate de "Microsoft" cu complicitatea FSC (Fujitsu Siemens Computers
GMBH) [i gruparea Floric`.
Dup` interven]ia brutal` a domnului
Mihai T`n`sescu, \n calitate de [ef al FMI,
la Emil Boc, acesta i-a determinat pe domnii Gh. Gherghina [i Cezar Armeanu s`
pl`teasc` 31.000.000 $. |n]elegerea cu
C`lin Tatomir, Sorin Eftene, Florin Pletea,
\n calitate de reprezentan]i ai "Microsoft",
pe de-o parte, [i Claudiu Floric`, Drago[
Nicolaescu, Diana Com`nici, ca reprezentan]i ai FSC, pe de alt` parte a fost de prelungire a contractului pentru perioada
2009 – 2012 [i plata sumei de 54.000.000
$ \n perioada 2009 – 2012 pentru icen]ele
din 2004. Iar pentru diferen]a de pân` a
57.000.000 $ , 50.000 de ore de consultan]` \n perioada 2009-2012. Ca urmare a
negocierilor dure pe care le-am purtat cu
ace[tia, [tiind c` au furat cei 31.000.000 $
prin „Colina Investment” direct de la ”Unicredit”, mai sus numi]ii au preferat s`
renun]e la 26.000.000 $.

P19 - Evaluarea performan]elor personalului contractual;
P20 - Evaluarea performan]elor profesionale ale func]ionarilor publici;
P21 - Fi[a postului;
P22 - Furnizarea informa]iilor de interes
public;
P23 - Gestionarea abaterilor;
P24 - Managementul riscului;
P25 - Metodologia de elaborare a bugetului propriu;
P26 - Metodologia privind recrutarea [i
selec]ia func]ionarilor publici;
P27 - Metodologia privind recrutarea [i
selec]ia personalului contractual;
P28 - Monitorizare mentenan]a autoturisme [i consumul de combustibil;
P29 - Organizarea [i efectuarea controlului
P30 - Program de audien]e;
P31 - Prezenta personalului \n MCSI;
P32 - Procedura de achizi]ie public` de
bunuri pentru proiectul EBC;
P33 - Procedura de achizi]ie public` de
servicii pentru proiectul EBC;
P34 - Recep]ia produselor, eviden]a [i gestionarea;
P35 - Reprezentare grupuri de lucru
tehnice;
P36 - Stabilire [i monitorizare obiective
specifice.
Cele 36 de proceduri pentru cele 27 de
institutii implementate pe 163.428 de calculatoare ar fi \nsemnat intranetul Guvernului [i baza pentru trecerea la societatea
informa]ional`.
La data de 30 iunie 2010 am anun]at
„Microsoft” [i „D-CON.NET AG” c` voi suspenda pl`]ile pentru nelivrare. Presiunile
f`cute de "Microsoft", Claudiu Floric` [i mai
ales Dorin Coco[ [i Elena Udrea, au dus la
“demisionarea” mea de c`tre prim-ministrul Emil Boc la ordinul pre[edintelui
Traian B`sescu.

Subliniez c` ambasadorii Nicolas Taubman, Mark Gittenstein, Martin Eichtinger,
m-au amenin]at c` voi suporta consecin]e
serioase dac` nu voi pl`ti hot`rârile de guvern. Este important s` fac precizarea c`
accordul semnat de Guvernul Românei
prevede foarte clar c` 163.428 de licen]e
instalate pe 163.428 de calculatoare, vor
avea implementate un num`r de 36 proceduri la toate cele 27 de institu]ii, conform Hot`rârii de Guvern 460/2009, cu
institu]ii comasate. (...)
Fiecare din aceste institu]ii cumulat pe
toate cele 164.428 de calculatoare, adunate ca num`r de licen]e totale pe institu]ii,
ar fi trebuit s` aib` fiecare un sistem intranet securizat de STS, care per total s`
fac` intranetul Guvernului cu 36 proceduri

Monitorul Drepturilor Omului

Sebastian Ghi]`

Referitor la implicarea reprezentan]ilor
SRI [i a fostului pre[edinte Traian B`sescu,
declar urm`toarele:
|n luna ianuarie 2009, am fost solicitat
de domnul Sebastian Ghi]` - sponsorul
personal al doamnei Roberta Anastase,
pentru o \ntâlnire cu o persoan` foarte,
foarte important`. Am fost preluat de la
minister de ma[ina cu [ofer a domnului
Sebastian Ghi]` [i, \mpreun` cu acesta, am
fost dus la unul din sediile SRI, unde ne
a[tepta domnul general Dumitru Zamfir.
Aici am aflat urm`toarele:
1. MCSI este un obiectiv strategic pentru
siguran]a na]ional`, iar obiectivul principal
al ministeriatului meu va fi CERT-ul, care
este \n subordinea mea direct`, \n componen]a ICI-ului dar care va fi coordonat \n
mod direct de SRI prin deta[area unui
ofi]er SRI, care cunoa[te foarte bine problema. CERT-ul urma s` fac` parte din organiza]ia europeana ”E NISA”.
2. Punctul unic de contact (PCU) era
urm`torul obiectiv strategic, acest punct
unic de contact urmând s` fie modul de
comunicare securizat` a României cu Uniunea European`;
3. Am aflat deasemenea c` prioritatea
num`rul unu a SRI era securitatea cibernetic` a României
4. |n consecin]`, toate proiectele IT sau
produse software vor avea [i o component` de securitate [i, implicit, o viz` mai
mult sau mai pu]in vizibil` a SRI-ului.
5. România are ca obiectiv o singur`
baz` de date care s` fie o component` a
S.I.I. - Sistemul Informativ Integrat - cu
maximum de servicii de e-Guvernare posibile pe fiecare etap`, pentru trecerea c`tre
o societate informa]ional`.
Pentru realizarea acestor obiective, am
avut \ntâlniri s`pt`mânale [i, uneori, zilnice
pe aceast` tem`, precum [i pe alte teme
de interes na]ional sau de siguran]` na]ional` cu domnii general Dumitru Zamfir,
Dumitru Cocoru din SRI precum [i cu domnul general Marcel Opri[, directorul STS.
Am primit un material de la SRI, pe baza
c`ruia am elaborat Strategia Na]ional` de
trecere c`tre societate informa]ional` - „eRomânia”. Dup` primirea materialului, am
procedat la stabilirea obiectivelor [i am
f`cut prima licita]ie „e-România 1”, care,
\mpreun` cu „e-România 2”, trebuiau s`
cuprind` 169 servicii de e-guvernare, care
func]ionau \n teritoriu, fiind realizate prin
proiectele cu fonduri europene precum [i
cel pu]in 40 de servicii de e-guvernare la
nivel na]ional.
Nu am [tiut cine a câ[tigat „e-România
1”. Dup` câ[tigarea licita]iei „e-România
1”, la \nceputul anului 2009, am fost sunat
de domnul Sebastian Ghi]`, cu care m-am
\ntâlnit [i care mi-a spus urm`toarele:
1. Trebuie s` ]in cont de Dorin Coco[,
care are interese cu Elena Udrea, care la
rândul ei are o influen]` uria[` asupra lui
Traian B`sescu. De altfel, se pare c`, la acel
moment, Dorin Coco[ m` “pârâse” deja
pre[edintelui B`sescu c` “cu Sandu nu se
poate lucra”.
2. Ministerul meu are un proiect „eRomânia”, iar el, Sebastian Ghi]`, este cel
care l-a câ[tigat dar este de acord ca o
parte din proiect s` fie preluat de Dorin
Coco[, la insisten]ele domnului Dinu
Pescariu.
|n acest sens, mi-a solicitat ca, \n zilele
urm`toare, s` \l primesc pe grecul care,
\mpreun` cu Claudiu Floric`, era [ef de
consor]iu, sugerându-mi s` accept condi]iile puse de Coco[-Pescariu-Floric`, \ntrucât ace[tia au acordul lui Traian B`sescu
[i “viza” lui Florian Coldea,
motiv pentru care nu avea
rost s` “\mi bat cuie \n talp`”.
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Qvi prodest?

A doua zi, am avut [edin]` de Guvern,
prilej cu care am fost rugat de Elena
Udrea, colega mea ministru, s` ie[im
pu]in din [edin]` pentru avea o discu]ie.
Odat` ie[i]i, aceasta m-a rugat s`-l
v`d \n ziua urm`toare la ora 8:30, la
„Eurohotel”, pe domnul Dorin Coco[.
Am acceptat, pentru c` deja toat`
situa]ia devenise exploziv`. La data [i
locul stabilite de c`tre doamna Elena
Udrea, m-am \ntâlnit cu domnul Dorin
Coco[. Acesta a ]inut s`-mi spun` c`,
anterior \ntâlnirii cu mine, a vorbit cu
pre[edintele B`sescu [i s-a \n]eles totodat` [i cu domnul Sebastian Ghi]`. |n
acel moment, dup` discu]ia cu mine,
urma s` \l sune pe pre[edintele B`sescu, s` \i confirme c` am acceptat s`
\i primesc pe Claudiu Floric` \mpreun`
cu un cumnat al acestuia, un grec, implicat compania care câ[tigase licita]ia
„e-România 1”.
Cu acesta [i \mpreun` cu Sebastian
Ghi]`, care conducea echipa „TeamNet”,
urma s` discut condi]iile de desf`[urare
a contractului.
Am acceptat [i i-am spus domnului
Coco[ ca “grecul” s` contacteze secretariatul meu de la minister. Acesta a
sunat [i a fost stabilit` o \ntâlnire. |n
preg`tirea \ntâlnirii, eu am hot`rât s` fie
\ntrunit` pe echipe de negociere, din
care \ns` nu am dorit s` fac parte.
Dup` câteva s`pt`mâni, \n care domnul Claudiu Floric` s-a aflat quasi permanent \n MCSI, nu s-a ajuns la niciun
rezultat \n urma negocierilor purtate,
deoarece noua echip` de negociere
condus` de Claudiu Floric` voia s`
schimbe total condi]iile de licita]ie, \n
special s` reduc` la jum`tate a num`rului de servicii de e-Guvernare.
|ntr-una din discu]iile pe care l-am
avut cu domnul Claudiu Floric` de fa]`
chiar cu consilierii, care au avut \n
sarcina de serviciu negocierea contractului România, mi-a f`cut precizat ca el
nu reprezint` doar interesele lui, ci [i pe
ale lui Sebastian Ghi]` [i mai ales Dorin
Coco[ [i c`, de fa]` cu acesta (Claudiu
Floric`), domnul Dorin Coco[ l-ar fi
sunat de pre[edintele Traian B`sescu,
pentru a \i expune situa]ia [i a-i spune
c` “se pare c` Gabriel Sandu joac` \ntrun alt film.” |n concluzie, Claudiu Floric`
mi-a spus c` propunerea lui a fost discutat` de c`tre domnul Dorin Coco[ cu
domnul pre[edinte B`sescu, care cunoa[te problema, urmând ca un om al
lui Florian Coldea s` ia leg`tura cu mine
[i s` \mi explice cum poate deveni legal
tot ceea ce-mi cer ei, cum vor fi disponibiliza]i 1,8 milioane de euro din aceast`
afacere, care se va face cu ei (Claudiu
Floric`, Dinu Pescariu, Dorin Coco[ [i
Sebastian Ghi]`) sau deloc. Ulterior, am
fost sunat din nou [i de c`tre domnul
Sebastian Ghi]`, prilej cu care am avut
o discu]ie extrem de dur` cu acesta, \n
care [i el a ]inut s` \mi precizeze urm`toarele:
1. Dorin Coco[ lucreaz` \n numele
pre[edintelui Traian B`sescu, pentru
B`sescu [i Elena Udrea;
2. Având aceast` atitudine [i comportament nu voi apuca sfâr[itul anului \n
fotoliul de ministru;
3. Am fost \ntrebat “ce treab` am eu
cu bugetul Ministerului?” [i mi-a sugerat
“s`-mi v`d de treaba mea [i s` accept
condi]iile puse de Coco[-Floric`-Pescariu, pentru c`, \n caz contrar, \mi voi
pune serviciile \n cap, având \n vedere
ca ace[ti domni lucreaz` pentru “ei”;
4. Sebastian Ghi]` mi-a spus c` va
\ncerca s` m` ajute dar cuplul Coco[Perscariu, cu sprijinul doamnei Udrea,
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era “mult mai tare decât” el la aceea
dat`.
5. Tot Sebastian Ghi]` mi-a sugerat s`
accept cererile lui Floric`-Pescariu-Coco[, m`car pentru a câ[tiga timp, pentru
c` “mi l-am pus [i pe Pinalty \n cap”
|ntr-adev`r, \n zilele urm`toare s-au
repetat acelea[i presiuni venite din
partea doamnei Elena Udrea [i Gheorghe {tefan, presiuni la care s-a ad`ugat
[i un telefon direct primit de la pre[edintele Traian B`sescu, to]i solicitândumi s` am o nou` \ntâlnire cu domnul
Dorin Coco[. A trebuit s` accept \ntâlnirea cu Dorin Coco[, care mi-a solicitat
mod expres s` accept urm`toarele cerin]e [i condi]ii:
1. Proiectul va fi func]ional \n trei ani
(lucru pe care personal \l consideram inacceptabil, deoarece acesta ar fi trebuit
s` fie pus \n func]iune \n maximum un
an)
2. Vor fi \njum`t`]ite num`rul de servicii cuprinse \n proiect;
3. Pentru serviciile care urmeaz` a fi
implementate (cealalt` jum`tate) se va
proceda la o suplimentare cu 50 la sut`
a bugetului afectat;
4. Vor fi anulate creditele de angajament [i se va trece totul pe bugetul anului 2009, cu plat` anticipat`.
Ulterior acestei discu]ii, mai exact a
doua zi, m-am v`zut [i cu domnul Claudiu Floric`. La aceast` \ntâlnire am avut
un comportament mai mult decât neprietenos cu interlocutorul meu, c`ruia
i-am spus “s` se duc` dracului \nvârtindu-se, la pachet cu Ghi]`, Coco[, Pescariu” [i am cerut s`-mi fac` pl`cerea de
a nu-l mai vedea \n perioada urm`toare.
Ca r`spuns la mesajul meu tran[ant,
domnul Claudiu Floric`, cu tupeul care
\l caracterizeaz`, m-a amenin]at c` dac`
nu accept condi]iile impuse, acesta “m`
va turna”. De[i nu avea de ce s` m` tem
de o eventual` dela]iune, am luat \n serios amenin]area acestuia, fiind con[tient de sus]inerea formidabil` pe care
o avea din partea FSC [i "Microsoft" [i,
prin acestea, interesele lor fiind sus]inute [i de ambasadele SUA, Germaniei
[i Austriei, influen]a sa ajungând \n acest
mod pân` la primul-ministru Emil Boc
[i pre[edintele României, Traian B`sescu.
|n pofida presiunilor [i amenin]`rilor
primite, subsemnatul am anulat licita]ia
„e-România 1”, \mpiedicând astfel ca
bugetul statului român s` fie c`pu[at
prin comisionare de c`tre acelea[i grupuri de persoane, fapt care, \n mod evident, a avut ca efect direct situa]ia \n
care m` g`sesc acum.
|n luna septembrie 2010, am avut o
discu]ie foarte dur` cu domnul Gabriel
Marin, care m-a aten]ionat c` ”e-România” nu se va mai face din urm`toarele
considerente: domnul Valerian Vreme
nu \n]elege nimic din nimic [i este controlat \n propor]ie de 100% de cuplul
Udrea - Coco[; “s-a b`gat pe fir cuplul
de jigodii ordinare” Pescariu-Floric`, care “sunt ni[te nemernici [i vor fura tot”;
a venit la el Dinu Pescariu [i i-a cerut
milioane de euro comision \n numele
lui Dorin Coco[, spunându-i c`, \n caz c`
nu-i va primi, va bloca proiectul. Mi-a
m`rturisit c`, dac` ar fi dat ace[ti bani,
nu ar mai fi putut termina proiectul.
Dup` aceast` discu]ie, am luat masa
cu domnul ministru Valerian Vreme [i
cu domnul secretar de stat Marius Fecioru.
Cu acest prilej, domnul Valerian Vreme mi-a spus c` pre[edintele B`sescu \i
interzisese s` m` vad`. Tot atunci Marius Fecioru mi-a spus clar c` Elena

Udrea [i Dorin Coco[ vor s` m` scoat`
din partid, pentru c` sunt incontrolabil
[i, pentru a m` face s` tac, s-au gândit
chiar s` \mi fac` un denun] la DNA.
Cu acest prilej, amândoi mi-au spus
c` nici "Microsoft" [i nici „e-România”
nu mai sunt problemele mele [i c` ar fi
mai bine s` \mi v`d de drum [i poate
a[a voi sc`pa. Men]ionez deasemenea
c` amândoi [tiau de situa]ia „Omnilogic”, amândoi fiind chema]i la acel
moment la ordin de c`tre Dorin Coco[.
Dup` mai mult timp, m-am rev`zut
cu Gabriel Marin, care mi-a spus clar c`
Dinu Pescariu l-a [antajat [i, \mpreun`
cu Claudiu Floric` “i-au furat bani”, care
au ajuns [i la Coco[. Cu acest prilej mia m`rturisit c` el, personal, ca urmare a
[antajului c`ruia i-a fost supus, a pl`tit
3 milioane comision c`tre ”triada” Pescariu-Floric`-Coco[ dar c` el nu a primit
niciun ban din acest proiect.
Eu l-am avertizat c` Agen]ia “România digital`”, cu cei 27 de angaja]i ai s`i,
va trebui s` lucreze doar pentru e-România, altfel arunc` totul \n aer.
El mi-a spus clar c` Pescariu, Coco[ [i
Floric` i-au furat banii pentru proiect [i
au blocat proiectul [i nu are ce s` le
fac`, deoarece a aflat c` off-shore-urile
\nfiin]ate de ace[tia sunt \n realitate societ`]ile “bidoane colectoare” ale Securit`]ii, [i c`, din aceste societ`]i, Dorin
Coco[ scoate bani pentru pre[edintele
Traian B`sescu [i Elena Udrea.
Mai mult, acesta mi-a spus c` ei nici
nu se ascund, lucrând pe fa]`, Pescariu
spunându-i f`r` s` vrea c` banii vor fi
pl`ti]i \n off-shore-ul Microsoft, de unde
ia bani toat` lumea: [efii "Microsoft", oamenii “serviciilor” române[ti, politicieni
[i mul]i al]ii, “de ajuns s` \i fie fric` pân`
[i lui când se va sparge buba”. Tot
Pescariu i-ar fi spus c` el a pl`tit, "\ns`
banii nu au ajuns unde trebuia, [i acum
nu mai [tie ce s` fac`”.
Aceste declara]ii au fost confirmate [i
se coroboreaz` cu declara]iile lui Dorin
Coco[ care, \n Dosarul 1865/1/2016
(numit “Microsoft II”), a declarat c`
“Dinu Pescariu a efectuat la solicitarea
sa urm`toarele pl`]i:
- 500.000 euro c`tre o firm` chinezeasc` numit` „Shanzen” pentru urm`toarele produse: 300.000 geci,
1.000.000 pixuri, 300.000 umbrele,
300.000 fesuri, 300.000 fulare,
1.000.000 brichete;
- 300.000 euro la o alt` sucursal` \m
Austria pentru achitarea altor produse
de campanie electoral`;
- 1.700.000 euro -\n mai multe
tran[e- pl`tit` \ncepând cu sfâr[itul anului 2009, \nceputul anului 2010, sum`
care i-a remis inculpatului Gabriel Sandu
cu titlul de \mprumut, suma de 500.000
euro \ntrucât acesta i-a spus c` are nevoie de bani urgent pentru a face pl`]i
aferente campaniei electorale preziden]iale;
- 600.000 euro care, conform propriei
declara]ii, rezult` c` i-a depus la sediul
P.D.L. din Modrogan, mai precis i-a remis domnului Iva[cu la solicitarea domnului Vasile Blaga care era la acel
moment secretar general al partidului [i
[eful campaniei electorale, iar banii au
fost da]i (iar`[i) f`r` a primi vreo chitan]` \n acest sens;
- 50.000 euro i-a dat domnului Alin
Albu, trezorierul PDL pentru achizi]ia
unor g`le]i, tot f`r` chitan]`;
- 30.000 euro i-a dat domnului Radian Tuf`, Secretar General al Ministerului Transporturilor pentru a achita
transportul containerelor cu produse
electorale \n ]ar`, precum [i costurile cu
depozitarea;
- 300.000 euro i-a cheltuit \n folos
personal; 200.000 euro i-a remis firmei
„Shanzen” din România;
- 1.800.000 - 1.900.000 euro a fost
achitat` de Dumitru Nicolae a fost achitat` de Dumitru Nicolae pentru mine
din banii primi]i de la Dinu Pescariu, \n
Elve]ia, pentru achitarea contravalorii
altor produse electorale [i a precizat c`

au fost 27 containere de materiale electorale; (…)” (paginile 40 - 41 din Decizia |CCJ 162/03.10.2016).
Coroborând declara]iile lui Dorin Coco[ (consemnate cu putere de lucru
judecat de c`tre |CCJ) cu faptele denun]ate prin prezentul memoriu de
c`tre subsemnatul, este evident c` Traian B`sescu a fost beneficiarul direct [i
final al unei sume de cel pu]in
5.480.000 euro din banii sifona]i de
c`tre grupul criminal organizat mai sus
denun]at, sumele fiind folosite \n mod
direct [i nemjlocit \n campania preziden]ial` din anul 2009, acesta fiind motivul real pentru care, \n mod direct [i
indirect, a f`cut presiuni asupra mea \n
vederea \ncheierii contractelor cu "Microsoft" prin intermediul LAR-urilor mai
sus men]ionate.
Fa]` de toate cele mai sus men]ionate este evident c` "Microsoft" a avut o
actiune concertat` [i constant` prin care
a urm`rit p`strarea [i consolidarea monopolului s`u pe pia]a IT din România,
prin continuarea reala]iilor contractuale
cu Guvernul României ca efect al faptelor de corup]ie pe care le-a permis,
ini]iat, \ncurajat [i favorizat \n raporturile
pe care aceast` companie le-a avut cu
cei mai \nal]i demnitari ai satului român
[i a structurilor acestuia de securitate.
|n drept, consider c` faptele s`vâr[ite
de persoanele fizice [i juridice mai sus
men]ionate \ntrunesc elementele constitutive ale urm`toarelor infrac]iuni,
\ncadr`ri juridice pe care v` solcit`m
repectuos a le avea \n vedere, f`r` \ns`
a v` limita numai la acestea, \n cercetarea faptelor [i persoanelor pe care leam denun]at prin prezentul memoriu:
- compania "Microsoft" a s`vâr[it faptele prev`zute de la art. 367 C.pen.
(Constituirea unui grup infrac]ional organizat), 291 C.pen. (Traficul de influen]`), 47 raportat la 291 C.pen., 290
C.pen. [i 292 C.pen. (instigare la trafic
de influen]`, dare de mit` [i cump`rare
de influen]`);
- ambasadorii SUA - Nicholas Frank
Taubman [i Mark H. Gitenstein [i ambasadorul Austriei - Martin Eichtinger au
s`vâr[it faptele prev`zute de 291 C.pen.
(Traficul de influen]`), 47 raportat la
291 C.pen. (instigare la trafic de influen]`);
- B`sescu Traian a s`vâr[it faptele
prev`zute de la art. 367 C.pen. (Constituirea unui grup infrac]ional organizat),
291 C.pen. (Traficul de influen]`), 47 raportat la 291 C.pen. (instigare la trafic
de influen]`), 289 C.pen. (luarea de
mit`), art. 29 lit. c din Legea 656/2002
(sp`larea de bani);
- Emil Boc [i Elena Udrea au s`vâr[it
faptele prev`zute de 291 C.pen. (Traficul
de influen]`), 47 raportat la 291 C.pen.
(instigare la trafic de influen]`);
- Dorin Coco[, Claudiu Floric`, Dinu
Pescariu, C`lin Tatomir, Sorin Eftene,
Florin Pletea, Drago[ Nicolaescu au
s`vâr[it faptele prev`zute de 367 C.pen.
(Constituirea unui grup infrac]ional organizat), 291 C.pen. (Traficul de influen]`), 47 raportat la 291 C.pen., [i
292 C.pen. (instigare la trafic de influen]` [i cump`rare de influen]`) [i art. 29
lit. a [i b din Legea 656/2002 (sp`larea
de bani).
Fa]` de cele ar`tate, rog analiza]i [i
dispune]i.

Sandu Gabriel

www.c o r ec t n ews.c o m

Sorin Ro[ca St`nescu
27 septembrie 2017
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UN CAZ
MARCA „ELODIA”...
- urmare din nr trecut Dup` o decizie controversat`
[i, a[ zice eu, chiar abuziv`, \n
cazul \nvinuitului de crim` Robert Ekaireb, comis`, chipurile,
\mpotriva so]iei lui legitime,
care era de cet`]enie chinez`,
doamna Li Hua Cao, [i care mai
era [i \ns`rcinat` \n luna a 7-a spre a 8-a, respectiv, o decizie
de condamnare pe via]`, criticat` de altfel de toat` lumea de
bun` credin]`, incluzând aici [i
Organiza]ia pentru Ap`rarea
Drepturilor Omului (O.A.D.O.),
toat` lumea se uita la Curtea de
Apel ca la o instan]` superioar`,
cu judec`tori experimenta]i ai
Reginei Angliei, cu o vechime
mare \n aceast` activitate, dispu[i s` \ndrepte orice eroare judiciar` din acest proces.
Cu to]ii ne a[teptam la o decizie pozitiv` \n ceea ce \l privea
pe Robert, \nsemnând de fapt o
decizie de casare a sentin]ei [i
o trimitere la rejudecare unui
nou complet de judecat`, iar
decizia de vinovat sau nevinovat
s` fie dat` de al]i jura]i. Am avut
\ns` o decizie complet contradictorie [i cam s`r`cu]`.
Dar iat` cum s-a desf`[urat
[edin]a de judecat` de la Curtea
de Apel Central`, \n instan]` cu
Lordul {ef al Justi]iei din Anglia
[i }ara Galilor – Judec`torul
Openshow [i Sir Richard Henriques, proces \ntre Regin` [i Robert David Ekaireb, cu ap`r`tori
- avocatul Orlando Pawnall pentru apelant [i Brian Altman [i
Tom Little pentru intimat Lord
Thomasof Cwmgiedd.
|ntr-o atmosfer` plin` de solemnitate deplin`, cele trei somit`]i ale lumii Justi]iei engleze
au deschis [edin]a de judecat`,
care a demarat cu o sincop` lipsa din sal` a apelantului Robert Ekaireb. De fapt se folosea
o prezen]` de tip modern, apelantul ap`rând pe ecrane mari
\n sala de judecat`, \n sensul c`
el urma s` fie prezent la proces
prin intermediul videocamerei
aflat` \ntr-o \nc`pere din \nchi-

soarea unde este \ncarcerat,
respectiv, \n \nchisoarea de
maxim` siguran]` Belmarsh
London.
La solicitarea Pre[edintelui,
completul s-a retras pentru câteva minute, timp \n care a fost
realizat` conexiunea cu locul
din \nchisoare, unde \n fa]a camerelor de luat vederi se g`sea
apelantul Robert Ekaireb.
Procesul, din punctul meu de
vedere, ar fi trebuit abordat
frontal de c`tre noua ap`rare
angajat` de Robert, prin prezentarea \n fa]a instan]ei a documentelor ap`rute \n urma
comisiei rogatorii de la Bucure[ti, care a investigat mai mul]i
martori, \n urma c`rora au
ap`rut date concrete ale existen]ei doamnei Li Hua Cao, pe
noul nume de prezentare adoptat [i cu care se prezint` actual,
de „Lucy”, asta cu mult dup`
data când completul de judecat` a considerat-o moart` [i lau condamnat pentru crim` pe
suspectul Robert Ekaireb, de[i
ini]ial, \n procesul de la Curtea
de Apel s-a folosit o alt` strategie de ap`rare [i anume, critica
adus` avocatului ap`r`rii, domnul Wolkind, pentru o ap`rare
defectuoas`, care a viciat verdictul jura]ilor [i al Judec`torului [i
s-a convenit c` legea referitoare
la temeiurile prin care un apel
\mpotriva unei condamn`ri bazate pe incompeten]a avocatului va fi luat` \n calcul [i a fost
corect men]ionat` \n Buxton LJ
\n R v Day(2003) EWCA Crim
1060, paragraf 15: „reprezentarea incompetent` este \ntotdeauna demn` de plâns, este o
surs` de \n]eles pentru plângeri
justificate \n ce prive[te p`r]ile
\n proces [i familiile lor, poate
expune avoca]ii \n cauz` sanc]iunilor profesionale. Ea \n sine
nu poate reprezenta un motiv
de apel sau un motiv pentru
care o sentin]` s` fie considerat` incorect`. Accept`m c`, urmând decizia acestei Cur]i \n
Thakrar (2001) EWCA Crim
1096, testarea este \ntr-adev`r

SEMNAL
EDITORIAL
Nu de mult, a avut loc la Craiova Simpozionul cu tema ”DREPTURILE OMULUI OBIECTIV PRIORITAR AL RO MÂNIEI DEDEMOCRATICE, ESEN}~ A EXISTEN}EI
UMANE” , organizat de OADO Filiala Regional` Craiova, Facultatea de {tiin]e Juridice,
Economice [i Administrative Craiova din
cadrul Universit`]ii Spiru Haret [i Asocia]ia
Juri[tilor [i Economi[tilor Hareti[ti din Craiova, sub patronajul Comisiei pentru Drepturile omului, culte [i problemele minorit`]ilor din Camera Deputatilor.
Reuniunea s-a desf`[urat la sediul Facult`]ii de {tiin]e Juridice, Economice [i Administrative Craiova, la care au participat
invita]i din partea: Avocatului Poporului,
Poli]iei, Serviciului de Proba]iune Dolj,
Direc]ia de S`n`tate Public` Dolj, DGASP
Dolj, Baroul Dolj, Baroul Vâlcea, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Pelendava,

Episodul XXIV
singurul test de siguran]`, iar
Curtea nu se va mai ocupa de
chestiuni intermediare, cum ar
fi dac` avocatul a fost incompetent \n mod flagrant. Dar pentru
a putea stabili lipsa de siguran]`
\ntr-un caz de incompeten]`,
apelantul va trebui s` treac`
dincolo de aceasta [i s` arate c`
incompeten]a a dus la erori sau
nereguli identificabile \n cadrul
procesului, care ele \nsele fac
proceseul incorect sau incert.”
La paragraful 53 a deciziei acestei Cur]i, \n procesul R v Bolivar
and Lee (2003) EWCA Crim
1167, vicepre[edintele de
atunci, Rose LJ, a spus \n ce
const` testul: „Profesionalismul
const` \n aceea c` un avocat
pledant s`-[i fac` treaba \n mod
profesionist, f`r` a ]ine cont de
astfel de chestiuni. Bine\n]eles,
dac` performan]a lui \n favoarea clientului este afectat` de
aceste probleme, se aplic` considerente diferite.
Ascultarea \n favoarea apelantului c` acuzarea se baza \n
\ntregime pe probe circumstan]iale iar ap`rarea depindea de
competenta examinare a martorilor chema]i de acuzare, consiliere competent` dac` inculpatul trebuia s` vin` cu probe,
competenta examinare a inculpatului [i un discurs al ap`r`rii
atent preg`tit. Suntem satisf`cu]i c` domnul Wolkind i-a
spus domnului Skelley c` este
un caz de pledoarie final`.
Nu s-a sugerat c` domnul
Wolkind ar fi fost incompetent
pe urm`toarele situa]ii:
1) sfaturile lui privind tacticile
de urmat;
2) sfatul lui privind chemarea
la bar` a martorilor, inclusiv a
apelantului;
3) contestarea privind admisibilitatea dovezilor;
4) examinarea \ncruci[at` a
martorilor acuz`rii;
5) preg`tirea lui pentru chemarea [i examinarea apelantului;
6) acordul lui pentru prezentarea extins` a faptelor in fa]a

Centrul de Deten]ie
Craiova, cadre didactice din cadrul
Universit`]ii Spiru
Haret, Universit`]ii
Constantin Brâncoveanu Pite[ti, studen]i, speciali[ti \n
domeniul [tiin]elor
juridice.
Manifestarea s-a
bucurat de participarea pre[edintelui
OADO, prof.univ.dr.
Florentin Scale]chi
[i a prorectorului
Universitii
Spiru
Haret prof.univ.dr.
Bic` Gheorghe, care
au prezentat pozi]ia institu]iilor pe care leau reprezentat fa]` de problematica
supus` dezbaterii [i aspecte de perspectiv`
referitoare la respectarea drepturilor [i libert`]ilor fundamentale ale omului.
Manifestara a fost promovat` [i de postul local de televiziune „GTV”.

Mapa de lucru

Robert - condamnatul
juriuIui [i [i a declara]iilor de
martor, care au fost citite \n fa]a
juriului.
Situa]ia apelantului, prezentat` de dl. Orlando Pownall QC
a fost c` incompeten]a domnului Wolkind din pledoaria final`
intra \n dou` categorii:
1. O critic` sever` a stilului
care, \n sine, a dus la reprezentarea incompeten]ei prin faptul
c`:
a) a e[uat in a prezenta ap`rarea \ntr-o manier` concentrat`
[i potrivit`;
b) a vorbit adesea jurului de
sus, conducând personal atacurile la adresa avocatului acuz`rii.
A f`cut remarci umoristice nepotrivite, menite s` deranjeze
juriul.
2. E[ecul \n a confrunta probele avansate de acuzare,
afi[ând re]inere \n tratarea probelor prezentate \n fa]a juriului,
\n v`dit contrast cu felul detaliat
\n care acuzarea [i-a construit
cazul.
S-a sus]inut c` domnul Wolkind a ]inut discursul a[a cum a
f`cut-o, prin neglijarea preg`tirii
cazului \nainte [i \n timpul procesului, dar [i pentru c` a neglijat ap`rarea, ocupându-se de
alte activit`]i \n perioada când
trebuia s` se dedice strict
ap`r`rii apelantului. |nainte de
a comenta despre pledoaria

|n cadrul lucr`rilor, s-au
prezentat
un
num`r
de
nou`sprezece referate, care au
fost publicate \n volumul simpozionului,editat de Editura „Sitech” din Craiova.
Materialele au reprezentat un viu interes din partea participan]ilor, dezbaterile pe marginea acestora constituind o
real` baz` de abordare a aspectelor referitoare la respectarea
drepturilor [i libert`]ilor fundamentale ale omului.
Volumul fost distribuit
gratuit la institu]ii publice [i la
persoane fizice precum [i la Birourile OADO din ]ar`, acesta
constituind al`turi de alte lucr`ri
editate anterior, o abordare de referin]` \n
domeniul drepturilor omului.

Gheorghe COSTACHE
Inspector OADO
Filiala Regional` Craiova

final`, ne vom referi, pe scurt, la
instruirea domnului Wolkind [i
la modul cum a condus
ap`rarea \n timpul procesului.
Apelantul l-a instruit pe Michael
Kaye, de la Kaye Tesier, avoca]i,
\nc` din timpul interogatoriilor
de la poli]ie. Ini]ial, dl. Kaye l-a
instruit pe Anthony Aldridge QC
\mpreun` cu Michaekellez de la
Curtea Leul Ro[u 18, \n calitate
de asistent. Aceasta l-a pus \ntro postur` foarte dificil`. Totu[i,
a considerat c` trebuie s` procedeze \n concordan]` cu standardele \nalte care sunt
a[teptate de 1a avoca]ii pledan]i. {i-a f`cut datoria cu integriate [i a dat dovad` de
aceasta cu mult` eviden]`.
Dup` o audiere, care a avut
ca efect concedierea lui \n februarie 2013, apelantul a decis
s` \l angajeze pe avocatul Wolkind. Domnul Wolkind a intrat
\n barou \n 1976 [i a ajuns avocat al Reginei \n 1999. Se pare
c` apelantul a optat pentru seviciile d-lui Wolkind doar \n
baza a ceea ce a v`zut pe siteul personal al acestuia - avocat
penalist de top! - [i nu pe baza
unor recomand`ri. D. Skelley a
r`mas \n continuare asistent.
Din coreponden]a pe e-mail
s-a observat c` dl. Wolkind a comunicat cu apelantul de mai
multe ori. Dup` ce s-a pus la
punct cu dosarul cauzei, domnul Wolkind a l`sat s` se
\n]eleag` faptul c` se va ocupa
numai de proces [i va l`sa de-o
parte instruirea asistentului [i
preg`tirea celuilat avocat. D1.
Kaye a declarat [i domnul Wolkind nu 1-a contrazis, c` va avea
cu apelantul, \n perioada de dinaintea procesului, conversa]ii
zilnice.”
Cât prive[te afirma]ia conform c`reia dl. Wolkind nu a
preg`tit procesul \n mod corespunz`tor, \n episodul urm`tor.

Prof. Univ. dr.
Florentin
SCALE}CHI

AGENDA
OADO
|n perioada 19-24 septembrie a.c., la Albena, \n Bulgaria
s-a desf`[urat cel de-al 62-lea
Congres Mondial al Asocia]iei
Interna]ionale a Poli]i[tilor
(I.P.A.).
Manifestarea s-a bucurat
de o larg` participare, 65 de
]`ri trimi]ându-[i delega]ii.
Din România a participat [i
IPA - Sec]ia Român`, condus`
de pre[edintele ei, domnul
Costic` Voicu, dar [i Organiza]ia pentru Ap`rarea Drepturilor Omului, reprezentat`
de pre[edintele ei fondator,
domnul prof. Univ. dr. Florentin Scale]chi, \n calitate de observator.
Cu aceast` ocazie, s-a semnat [i Protocolul de parteneriat \ntre OADO [i IPA - Sec]ia
Serbia, \n vedera unei colabor`ri fructuoase pe viitor,
benefic` pentru ambele p`r]i.

Gabriel
MIHALACHE
Monitorul Drepturilor Omului
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Mondo Cane
Se
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Jurnalista care a coordonat
investiga]ia
”Panama Papers” \n Malta,
ucis` de explozia unui
dispozitiv plasat sub ma[in`
Jurnalista care a coordonat investiga]ia „Panama
Papers” \n Malta, Daphne
Caruana Galizia,
Galizia a murit
luni, dup` ce un dispozitiv
exploziv i-a spulberat ma[ina, buc`]i din vehicul
ajungând pe un câmp \nvecinat, scrie „The Guardian”.
Un blogger ale c`rui
post`ri adunau mai mul]i cititori decât ziarele din Malta, Galizia a
fost descris` recent de Politico drept „one-woman WikiLeaks”.
Post`rile ei deranjau atât institu]iile publice, cât [i personaje influente ale lumii interlope din Malta.
Cele mai recente dezv`luiri ale ei \l vizau pe premierul maltez,
Joseph Muscat, [i pe doi dintre consilierii s`i cei mai apropia]i,
f`când leg`tura \ntre companii offshore de]inute de cei trei [i vânzarea de pa[apoarte malteze [i pl`]i din partea guvernului Azerbaidjanului.
Pân` acum, atacul nu a fost revendicat. Pre[edintele Maltei,
Marie-Louise Coleiro Preca, a f`cut apel la calm.
„În aceste momente, când ]ara este [ocat` de un astfel de atac,
cer tuturor s` \[i cânt`reasc` vorbele, s` nu dea verdicte [i s` dea
dovad` de solidaritate", a spus aceasta.

Incident deosebit de grav :
ce au p`]it doi tineri
cre[tini \n cafeneaua unor
homosexuali din Seattle

cere Iranului s` pl`teasc` zeci
milioane de dolari unui fost soldat

O judec`toare american` a
pronun]at o sentin]` potrivit c`reia guvernul iranian trebuie s`
pl`teasc` 63,5 milioane de dolari
unui fost soldat al Marinei SUA
care a fost ]inut \n spatele gratiilor
\n Iran timp de peste 4 ani.
Judec`toarea districtual` Ellen
Huvelle din Washington, D.C., a
decis \n favoarea lui Amir Hekmati, un cet`]ean american de
origine iranian` \n vârst` de 33
de ani, dup` ce Iranul nu a
r`spuns plângerii depuse de
acesta.
Hekmati a fost arestat \n august 2011
dup` ce a ajuns \n Iran pentru a-[i vizita familia [i a petrece timpul cu bunica sa bolnav`.
El a fost arestat pentru acuza]ii de spionaj
[i condamnat la moarte. Ulterior, Curtea Suprem` a Iranului a comutat sentin]a, acesta
primind 10 ani de \nchisoare.
Hekmati a fost eliberat \n ianuarie 2016,
\ntr-un schimb ce a implicat [i al]i patru prizonieri americani, care a avut loc dup` ce
Washingtonul a manifestat clemen]` \n
cazul a [apte cet`]eni iranieni. Hekmati a

depus plângere \n mai 2016, sus]inând c` a
fost torturat [i p`c`lit s` dea o m`rturie fals`
\n timp ce era \nchis \n faimoasa \nchisoare
Evin din capitala iranian` Teheran.
Nu este sigur dac` Hekmati va primi
vreun ban, dar avocatul s`u, Scott Gilbert, a
declarat c` familia este mul]umit` de decizia
anun]at` de judec`toarea Huvelle, ad`ugând c` vor fi depuse toate eforturile pentru
ca Amir s` fie desp`gubit \n totalitate.

Andrei P OPESCU
epochtimes-romania.com 4 Oct. 2017

Nicolas Sarkozy
dup` gratii?
Parchetul francez \l nume[te deja
„condamnat” pe fostul pre[edinte
Parchetul na]ional financiar francez, potrivit ”Le Monde” \l nume[te, deja pe fostul
pre[edinte francez Nicolas Sarkozy „condamnat”.
Jurnali[tii au avut acces la rechizitoriul privitor la afacerea de corup]ie [i trafic de influen]` \n care este implicat fostul pre[edinte
francez. Rechizitoriul mai precizeaz` c` exist`
dovezi suficiente pentru a-l condamna pe
Sarkozy.
Este deja o premier`. Pentru prima oar`
un pre[edinte al Republicii ar putea r`spunde pentru corup]ie \n cursul unui proces
public, subliniaz` ”Le Monde”.
Dosarul este agravat [i de o alt` acuza]ie
foarte grav`. \n 2014 Sarkozy ar fi \ncercat s`

ob]in` acces la informa]ii secrete din acest
dosar prin intermediul avocatului s`u Thierry
Herzog.
A[tept`m cu ner`bdare limpezirea apelor
[i \n mult discutatele [i mult amânatele dosare de corup]ie aflate pe rol \n lumea româneasc` \n care sunt viza]i fo[ti [i actuali \nal]i
demnitari.

R`zvan MARINESCU

15 Octombrie 2017

În acest timp, justi]ia ancheteaz` cofetari [i flor`rese pentru
c` nu au prestat servicii pentru nun]i gay
Un incident deosebit de grav a avut loc la \nceputul lunii octombrie \n ora[ul american Seatle. Incidentul prive[te agresivitatea, \nregistrat` video, a unor homosexuali, proprietari ai unei cafenele, la
adresa unor cre[tini care au luat o pauz` de cafea acolo.
Tinerii sunt cunoscu]i \n ora[ pentru c` se plimb` pe str`zi cerând
abolirea avortului. Pe traseu, s-au oprit la cafenea pentru o scurt`
pauz`, dar au fost recunoscu]i de proprietarii cafenelei care i-au expluzat pur [i simplu din cafenea, pe un ton agresiv, extrem de vulgar, blasfemiator, cu \njur`turi. Tinerii au reu[it s` \nregistreze câteva
minute din conversa]ia cu proprietarii [i au postat materialul pe Facebook.
|n timp ce homosexuali din toat` lumea dau dovad` de toleran]`
zero, fiind extrem de agresvi, justi]ia din SUA taxeaz` dur orice gest
care ar putea aduce atingere acestor anomalii.
Cu ani \n urm` o flor`reas` cre[tin` din vecin`tatea ora[ului Seattle a refuzat s` fac` ornamente florale pentru c`s`toria unui cuplu
homosexual. Cre[tina i-a cunoscut de zeci de ani, le era prieten`, [i
\i servea totdeauna. Dar când au cerut s` le fac` ornamente florale
pentru „nunt`”, a refuzat. Homosexualii au dat-o \n judecat` [i femeia a fost amendat` cu 100.000 de dolari. Cazul ei e acum pe rol
\n Curtea Suprem` a SUA.
Patiseri din Colorado, Kentucky, Irlanda, Marea Britanie [i \n alte
state sunt da]i \n judecat` [i amenda]i cu sute de mii de dolari pentru c` au refuzat s` fac` torturi pentru nun]ile homosexualilor.
|n Michigan, la \nceputul anului, o familie catolic` de fermieri cu
cinci copii a fost sanc]ionat` de autorit`]ile municipale pentru c` a
refuzat s` permit` unui cuplu homosexual s`-[i fac` nunta la ei la
ferm`. Municipalitatea a penalizat familia interzicându-i s` \[i mai
v\nd` produsele agricole \n pia]a ora[ului. Cazul lor e \nc` pe rol.

Tudor MATEI
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'V`duva alb`' ,
ucis` de o dron`
american` \n Siria
Britanica Sally Jones, o jihadist` care recruta online pentru organiza]ia Statul Islamic
(SI), a fost ucis` \n Siria de o dron` american`, \mpreun` cu fiul ei \n vârst` de 12 ani,
scrie cotidianul „The Sun” de joi, preluat de
„Reuters”.
Sally Jones, originar` din sudul Angliei [i
convertit` la islam, a fost supranumit` de
presa britanic` 'V`duva alb`' dup` ce so]ul
s`u jihadist Junaid Hussain, la rândul s`u militant SI, a fost omorât de o dron` \n 2015.

Potrivit ”The Sun”, care citeaz` o surs` din
serviciile secrete britanice, informat` de omologi americani, Jones [i fiul ei au fost uci[i \n
luna iunie la grani]a Siriei cu Irak, \n timp ce
\ncerca s` fug` din Raqqa, bastionul SI.
Oficialii americani cita]i afirm` c` nu pot fi
absolut siguri c` Sally Jones a murit, dat fiind
c` nu exist` posibilitatea recuper`rii de material ADN de pe teren, dar sunt '\ncrez`tori'
c` jihadista a fost ucis`.
Se presupune c` \n atacul cu dron` a fost
ucis [i JoJo, fiul lui Sally Jones, de[i nu se [tia
despre prezen]a lui \n acel moment [i b`iatul
nu constituise o ]int`, noteaz` The Sun.
Sally Jones, care \nainte de a se converti la
islam a fost membr` a unui grup de muzic`
punk, a constituit mul]i ani subiect de fascina]ie pentru presa din Marea Britanie.
Se crede c` [i-a p`r`sit locuin]a din Chatham, comitatul Kent, \n 2013 pentru a merge
\n Siria, unde s-a c`s`torit cu Hussain, pe care \l \ntâlnise pe internet.
Sally Jones era activ` ca recrutor online [i posta uneori mesaje de propagand` pe re]elele
sociale, inclusiv o fotografie [ocant` care o \nf`]i[a \mbr`cat` \n
c`lug`ri]` [i \ndreptând o arm`
spre aparat.
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