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PREFAŢĂ 

    Avertizorul public Jănel Iosub din Piatra Neamţ îşi continuă 
ofensiva împotriva corupţiei (apocaliptice) din judeţul Neamţ 
(Poliţie, Administraţie Sanitară, Parchete), dar şi din structurile 
centrale devenite complice, prin anumite personaje, la 
muşamalizarea denunţurilor penale formulate de acest om. 

*Jănel Iosub se luptă, pe viaţă şi pe moarte, cu SISTEMUL 
TICĂLOŞIT, mai précis cu TICĂLOŞII abonaţi la NUP-uri în 
serie sau beneficiarii de cercetări penale şi administrative 
omorâte din faşă. Mă refer la “omorâtorii de dosare” de la 
DNA-Serviciul Teritorial-Bacău, la IPJ-Neamţ sau IGPR-
“România SA”, la Direcţia de Sănătate Publică-Neamţ sau 
Ministerul Sănătăţii, la DIICOT-Serviciul Teritorial-Bacău. 

*Muşamalizarea corupţiei din Serviciul de Ambulanţă Judeţean-
Neamţ, constituie subiectul celui de-al doilea “volum anti-mafia 
locală”, publicată de avertizorul public Jănel Iosub. 
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*Încă angajat al SAJ-Neamţ, ostracizat de administraţia sanitară 
a judeţului şi batjocorit de unii poliţişti şi procurori, Jănel Iosub 
vă invită la o lectură extraordinară. “Cuvântul anticorupţie”-
mediatizat chiar şi pe cheltuială proprie sub forma unui “volum-
rechizitoriu” devine, iată, singura armă democratică prin care un 
justiţiabil nedreptăţit alarmează societatea civilă. 

*Jănel Iosub dă o replică anti-mafia acelor reprezentanţi ai 
“STATULUI DE DREPŢI”, care au transformat România într-
un LAGĂR AL ABUZURILOR ŞI ILEGALITĂŢILOR.          

                                            Ziarist: SILVIU ALUPEI 
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CUVÂNT PENTRU CITITOR 

   Corupţia din România de azi a încolţit pe un pământ gras: 
fondul nostru feudalo-ciocoiesc s-a altoit cu metehnele 
regimului comunist în care totul se dădea, se făcea pe sub mână. 
S-a dat apoi liber la capital după `89, şi oamenii cu bani erau tot 
puternicii din vechiul regim, bolnavi de aceleaşi matrapazlâcuri. 
Astăzi, principala îndeletnicire a ocupanţilor de funcţii publice 
importante este jonglarea cu fondurile publice. Nimănui nu-i 
pasă că în acest sac, aparent fără fund, se află şi cei doi bănuţi ai 
văduvei, bani strânşi, mulţi dintre ei, din privaţiunile la care se 
supun săracii pentru a-şi plăti dările. Cu toţii ne plângem de 
corupţie, dar fiind un flagel generalizat renunţăm să mai luptăm 
contra lui, ca şi cum ne-am obişnuit cu o boală pe care o ducem 
pe picioare. 

   Totuşi există şi câţiva curajoşi care îşi asumă rolul de Don 
Quijote, cu toate riscurile: bătaia de joc a semenilor care văd în 
acţiunile lor un demers inutil, aici incluzându-se mai ales 
corupţii pe care încearcă să-i doboare, incapacitatea justiţiei de a 
le face dreptate şi, nu în ultimul rând, cheltuirea banilor familiei 
prin tribunale şi pierderea locului de muncă. Un astfel de om 
este Jănel Iosub. Un om simplu care a îndrăznit să strige despre 
presupuse fraude pe care le-a sesizat la locul de muncă, într-
unul dintre cele mai năpăstuite domenii ale administraţiei de 
Stat: sistemul sanitar. Însă lupta sa nu vizează numai denunţarea 
şefilor, ci şi a unor magistraţi, poliţişti, oameni din administraţia 
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locală, politicieni care împreună formează un angrenaj de 
sifonare a banilor publici. 

   Nu ştim cum se va încheia odiseea lui justiţiară, însă o victorie 
o are asigurată: faptul ca a scris două cărţi în care a inclus toate 
probele pe care le-a strâns şi şi-a explicat bine argumentat 
demersul. Dacă lumea de acum e strâmbă si nu va avea câştig de 
cauză, cel puţin generaţiile viitoare vor putea citi şi trage 
învăţăminte. Alături de el sunt puţini oameni: câţiva prieteni, 
câţiva ziarişti. 

   Cum în justiţia română nu prea e nicio nădejde, sperăm că 
Dumnezeu va face dreptate, căci banii luaţi nevoiaşilor strigă 
până la El şi se fac blestem pe capul celor ce îi au.    

CĂTĂLIN NACLAD - ziarist  
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21 mai 2010, este confirmat, cu limpezime, de realitate! 
Octavian Paler constata, în urmă cu câţiva ani: “România a 
devenit ţara mătuşilor, ţara soacrelor, ţara nepoţilor, ţara 
cumnaţilor. E o bătaie de joc inadmisibilă! România este o ţară 
fără reguli! Mai aparţine România, României? România nu e o 
ţară coruptă, România e o ţară jefuită, o ţară prădată! E o haită 
de lupi şi dinăuntru, şi dinafară, care în complicitate fură tot”! În 
privinţa schimbării mentalităţii, un alt vizionar, la fel de 
vârstnic, ex-stalinistul Silviu Brucan, credea că României îi vor 
fi necesari vreo douăzeci de ani. Instigată, vocea imatură a 
străzii, “stupid people”, s-a ofuscat. Mulţimile n-aveau nevoie 
de “casandre”. Pentru adevăruri tari ai nevoie de educaţie, 
experienţă şi discernământ! Când valorile sunt terfelite şi golanii 
ajung la putere, bătrânii sunt călcaţi în picioare iar văduvele, 
pensionarii, orfanii, sănătatea şi învăţămantul sunt supuse 
exterminării! Când sceleraţii, de teapa lui Caligula, ajung în 
fruntea bucatelor, te întrebi dacă nu cumva, poporul, are unele 
probleme cu discernământul. În 2007 am găsit în librării un tiltu 
provocator: “EPOCA BĂSESCU-Integrarea şi dezintegrarea 
României” , studiu tehnic, extrem de profesional, coordonat de 
politologul Bogdan Teodorescu şi Dan Sultănescu(Editura 
Proiect). La trei ani de la apariţie, lucrarea rămâne actuală, prin 
prospeţimea argumentată a vizionarismului său! 

   Remarcabilă este şi cerbicia unor oficialităţi de a se integra în 
Europa, prin apucături de junglă africană şi maniere de 
pockerişti(amatori de “folkloriste”), trădând reflexe-atavice, de 
antropoid politic, evadat din borcanul cu formol al Istoriei. 
Locul acestor primate, dijmuitorii pensionarilor şi mamelor, 
“sifonarii” banului public, este într-o vitrină securizată, la  
Muzeul “Gr. Antipa”.  

   Aceste hiene politice depun eforturi hidoase pentru a ne 
smulge definitiv din mileniul trei al erei creştine,  sugerându-ne 
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o locaţie de basm: peşterile preistoriei! Poate că România este 
“Grădina Maicii Domnului”, aşa cum afirma Sanctitatea Sa, 
Ioan Paul al II-lea, dar a devenit, cu certitudine, paradisul neo-
fanariot al unor bandiţi şi mafioţi de o ferocitate nemaiîntâlnită. 
Abonaţi la banul public, interesaţi în devalizarea absolută a ţării, 
aceşti jefuitori îşi însoţesc prădăciunile sfidând, profanând şi 
batjocorind cu cinism, un popor întreg! Dacă veţi întreba de ce 
în repertoriul formaţiei de muzică uşoară, “TAXI”, există o 
compoziţie, intitulată sugestiv, “Ca-n Africa”, veţi înţelege bine 
şi motivaţia autorului. Aurelian Pavelescu-unul din avocaţii d-
lui Traian Băsescu (dosarul “Flota”),  într-o cunoscută lucrare a 
sa, “Magistratura împotriva statului de drept”(Editura ZIUA, 
2003-Bucureşti)-a folosit un citat dintr-o “ISTORIE A 
MAFIEI”: ”Poliţie, Justiţie şi Mafie, cu toţi formăm un 
singur trup, ca Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh”. Veţi citi un text 
unic, despre alchimia asasinării unui dosar şi caz, fiindu-vă 
prezentată, coerent, “suveica” multor complicităţi vinovate.     

 MIHAIL SORIN GAIDAU-ziarist 
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Desen de Hans Sebald Beham 

 “S’il vous plaît, monsieur” 

   După atâtea emisiuni televizate în judeţul Neamţ, la care am 
participat, nimeni nu s-a autosesizat: DNA, DIICOT, Parchetul 
şi Judecătoria din Neamţ, Poliţia, “Doi şi un sfert”, SRI-ul, 
Garda Financiară, Curtea de Conturi etc. Cine se face vinovat de 
tăinuirea acestui dosar cu implicaţii extinse în mai toate 
instituţiile Statului? A anunţat cineva Bucureştiul de tot ce se 
întâmplă şi se ascunde în Codrii Neamţului? Sau cineva anume, 
plătit cu sume mari, în euro, s-a specializat în azvârlitul 
basmalei pe ţambal? În buzunarul cui se găsesc aceste instituţii, 
de fapt? Câte milioane de euro, din banii publici sunt în joc, în 
cazul DOSARULUI AMBULANŢA-Piatra Neamţ? Am 
solicitat protecţie din partea instituţiilor Statului, dar cam toţi 
mi-au râs în nas!!! Am râs şi eu! Chiar m-am bucurat, dar din 
motive legate de avantajele globalizării! Să ne trăiască întru 
mulţi şi sănătoşi ani tehnologia japoneză că a miniaturizat 
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camerele-video cât un bob de orez! Am cumpărat şi eu una. Un 
om gospodar trebuie musai să aibă şi aşa ceva pe lângă casă. 
Mai ales în cazul meu, că doar mă învârt numai pe lângă lume 
bună. Bună de tot! Aduce numai foloase, iar viaţa m-a învăţat să 
fiu un creştin-ortodox ceva mai strângător! Adică: strâng mereu 
probe concrete! 

   Oare ce are de gând şi ce crede Preşedintele României despre 
această situaţie, mai ales că domnia sa nu a făcut fixaţie, sper, 
doar pe unii adversari politici, ci a vorbit, în general, despre 
“SISTEMUL TICĂLOŞIT”? Dar despre PLUTOCRAŢIA 
ROMÂNEASCĂ, ce are de spus? 

   Lucrez la acest dosar de un an şi şapte luni, ajungand acum la 
concluzii realiste: m-am purtat elegant cu cei care mi-au 
prejudiciat viaţa, prea i-am domnit în acest volum. Adevăraţii 
domni sunt în manualele de istorie! Am observant că multă 
lume foloseşte cuvantul “mafiot” fără să cunoască un aspect 
esenţial: mafioţii adevăraţi au un cod de onoare pe care îl 
respectă, pe când borfaşii politici şi slugile lor n-au nici un 
dumnezeu! 

   Acest strigăt pentru justiţie reală, acest dosar-pamflet va 
ajunge şi pe birourile europalamentarilor români şi occidentali. 
Acest document va ajunge la Bruxelles şi Strasbourg. Nu cred 
că va conveni autorităţilor din România să se afle cât sunt de 
incapabile să controleze corupţia şi mafia din România. În 
România, cazurile similare cu al meu nu mai sunt izolate! S-a 
ajuns la metastază!   

    Cartea se citeşte uşor, mai ales în telegondolă. O deschizi la 
gară şi până să ajungi la pârtia de schi, te poţi numi un om 
informat. Bucureştenii vor studia lucrarea, în metro, troleibuz 
sau tramvai. Nu se vor plictisi!  
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   Unii ziarişti ai presei scrise, la care am apelat, cu probe 
zdrobitoare, m-au deziluzionat. Cei în cauză, când nu au mai 
putut să mă evite, mi-au spus în faţă că firele dosarului meu duc 
prea sus! Unul dintre aceştia chiar mi-a mărturisit, după ce a 
avut grijă să ieşim din clădirea ziarului, că: “o personalitate 
foarte influentă din judeţul Neamţ este protectorul S.A.J-
Neamţ, iar dacă vom scrie despre acest caz ne va mătura de 
pe faţa pământului.” Apoi, mi-a spus: ”-Jane, nu ai vorbit 
absolut nimic cu mine şi nu ştii nimic de la mine, pentru că 
nu voi recunoaşte niciodată!” Din acest motiv îi voi respecta 
dorinţa sa de a rămâne anonim, o dorinţă născută din frică. O 
frică pe care un anumit pol de putere o induce în acelaşi timp cu 
desconsiderarea principiilor democratice. 

 

UN ALT MODEL DE ZIARIST… 

   Un alt ziarist, la serviciile căruia am recurs, lăsându-i 
documentele pe care le deţineam (din perioada ianuarie-martie 
2009), pe nume Harabagiu George(de la un post local de 
televiziune) a avut un comportament nepotrivit condiţiei de 
gazetar. Aş fi considerat corect dacă mi-ar fi spus deschis, chiar 
şi după săptămânile de amânări succesive, că implicaţiile sunt 
prea mari şi la un nivel foarte înalt pentru “muşchii” săi de aşa-
zis ziarist. Aş cita câteva din concluziile sale, în urma 
pretinselor sale investigaţii: “-Mă mir cum aţi câştigat acest 
proces şi ce o să vă dea Damoc Letiţia de muncă, deoarece 
garajele S.A.J-Neamţ(nota autorului: proprietatea statului!) 
trebuie să intre în posesia celui ce are contract încheiat de 
service-auto, şi nu încerca să mergi mai departe cu acest 
dosar deoarece nu ai să învingi niciodată acest sistem bine 
organizat. Persoanele din anturajul acestui sistem sunt 
şmecheri-şmecheri!” Fiind de faţă şi un coleg, implicat ca parte 
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necunoscute, este introdusă în garaj de către şeful de garaj, 
Ciudin Dumitru. În urma înaltelor diligenţe, autoturismul privat 
este reparat, fără a deţine la acea dată o dovadă de reparaţie din 
partea Poliţiei Rutiere, încălcându-se legislaţia în vigoare, 
legislaţie care precizează că oricât de mică ar fi avaria unui 
autoturism, proprietarul este obligat să anunţe avaria şi să deţină 
dovada de reparaţie pentru a o putea repara în service-uri 
autorizate, nicidecum în garajele Statului-aceste garaje nefiind 
autorizate R.A.R în acea perioadă şi nici în prezent!  

   * Între timp, de la data semnalării accidentului, urmat de un 
altul, la jumătatea lunii noiembrie, 2009, individul şi-a revopsit 
maşina în negru-mat, aflând de la binevoitori, sau persoane 
interesate din mass-media sau(şi) poliţie, că sunt reclamaţii pe 
adresa lui. 

 

*Remember !    

   În tinereţea sa zbuciumată, la vârsta de 16 ani, Harabagiu G. 
având de timpuriu chemare spre un anume soi de …activitate, a 
copiat dintr-o publicaţie occidentală, “NEWS WEEK”, un talon 
în care şi-a scris datele personale, apoi l-a xeroxat, pretinzând 
dinaintea unor persoane mai sus-puse, printre care şi fostul 
primar al Municipiului Piatra Neamţ, dl. Ocneanu, că este ziarist 
al reputatei reviste. Pe acest fond, individul pretindea şi obţinea 
foloase necuvenite, inclusiv saci cu cartofi şi făină, băuturi 
spirtoase scumpe etc. Dl. Ocneanu, a sesizat că tânărul 
Harabagiu nu avea carnet de conducere-auto şi i s-a părut 
suspect. Abia atunci a solicitat o investigare şi a descoperit că 
Harabagiu nu numai că este minor, dar nu are legătură serioasă 
cu mass-media! 



 

   Al
pers
anum
bani
pent
înch

 

    D
între
docu
jude

a-l d
un ră

l doilea caz, în d
oană din Piatra 
mită combinaţie,
i. Omul nu avea 
tru şantaj şi aflat 
hisoare cu execut

Î

După ce veţi anali
eba, ca şi mine: -
umentele cazulu
ecam pentru a-i r

disculpa retroacti
ăspuns serios şi 

21 

directă legătură c
Neamţ. Descop

 l-a şantajat cerâ
chiar toţi banii la
la a doua abater
are. 

Întrebări fără r

iza imaginile fot
-de ce Harabagiu

ui meu, i-a ales 
repara maşina? D

altă 
Harab
“drib
vându

   De 
recur
de as
grav,
ebrie
Rom
discu
dacă 
Rutie
doar 

iv, pe acest indiv
responsabil din 

cu Harabagiu, se
perind că aceasta
ându-i o sumă im
a dispoziţie. Def
re gravă, a fost co

răspuns 

to(vezi anexa căr
u G., căruia îi înc
tocmai pe cei c

De ce tocmai ac
parte? Cu ce

bagiu aceste 
blând” Poliţia Ru
ut, sau nu?  

ce dl. Harabag
rs la căile legale
scuns? A comis 
, sau a condus 
etate? Cine d
âna are curaj

ulpa o ilegalitate
nu este şantaja

eră are dreptul 
pe cuvânt de ono

vid?  Aşteptând c
partea autorităţil

e leagă de o 
a ar avea o 

mportantă de 
ferit Justiţiei 
ondamnat la 

rţii), vă veţi 
credinţasem 
cu care mă 
olo şi nu în 
e a plătit 

servicii, 
utieră? M-a 

giu G. nu a 
e? Are ceva 
un accident 
în stare de 

din Poliţia 
ajul de a 
e flagrantă, 
abil? Poliţia 
să-l creadă, 
oare, pentru 

cu nerăbdare 
lor Statului, 



22 
 

încă din luna martie a.c., primesc abia în luna mai(!) a.c. un 
răspuns stupefiant!  

  “Privitor la reparaţiile efectuate în garajul Serviciului de Amb. 
Judeţean Neamţ la autoturismul marca Golf cu nr. de 
înmatriculare NT-06-FHS, Serviciul Poliţiei Rutiere din cadrul 
acestui inspectorat de poliţie a efectuat verificări, rezultând că 
au fost aplicate două şuruburi autofiletante pe bandoul 
spoilerului. 

   Nu a rezultat implicarea autoturismului în vreun eveniment 
rutier, iar operaţiunea efectuată nu necesita eliberarea de 
autorizaţie de reparaţie”(adresa nr. 2057/14.05.2009 a 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie). Documentul este semnat de 
şeful Inspectoratului, comisar-şef de poliţie, dl. Şoric Aurelian 
Vasea şi şeful Serviciului Fraude Economice-Neamţ, comisar-
şef de poliţie, dl. Pânzariu Ioan!   

   Primind un asemenea document, prin care doi mari comisari-
şefi, din cadrul poliţiei nemţene, girează, justifică şi apără o 
“personalitate” cu “trecut”, ca Harabagiu G., fără să adauge pe 
ce bază legală s-au implicat, nu-ţi rămâne decât să te… bucuri! 
N-ai ce le face! Priveşti documentul în lumina legilor “driblate” 
şi te gândeşti la…geografie! În sensul bun al cuvântului! Adică: 
în ce ţară trăim? În Congo, Burkina Fasso,  Bangladesh, sau 
Transnistria? Cum de şi-au pus obrazul, ditamai comisarii-şefi, 
tobă de carte, funcţii şi experienţă profesională pentru o 
persoană de talia lui Harabagiu? Le face mare cinste, probabil! 
Distinşii comisari-şefi recunosc, din fericire, cele două 
aspecte: autoturismul s-a aflat   plasat (legal, sau ilegal?) 
intr-un garaj al SAJ-Neamt, pentru reparaţii(legale, sau 
ilegale?), fără ca respectivul autovehicul să fie vreo 
ambulanţă, ci proprietatea privată a unui individ venit de pe 
stradă! Şi comisarii-şefi, mai isteţi decât restul lumii-altfel n-
ar elibera adeverinţe justificative unui fost locatar al 
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penitenciarelor moldave, arestat cândva pentru anumite 
fapte, dau proba… “tăriei” lor de… caracter, de… virtuoşi 
profesionişti.  

 *  Dl. Silviu Alupei, ziarist de investigaţii a reuşit să mai 
câştige un proces cu un comisar-şef din Bucureşti, care-i 
pregătea ness-ul, în arest, unui distins interlop specializat în 
“tunuri” grele! Poate că interlopul se calificase în chestiuni de 
…artilerie grea, din moment ce poliţistul devenise ospătarul său 
particular, şi mai ştim şi alte detalii, la nevoie! Detaliile astea nu 
sunt servite discriminatoriu, doar unora! De ele se bucură şi 
ceilalţi muritori de rând! Tocmai pentru ca lucrurile să meargă 
bine în România! Şi din tot ce se vede, chiar merg! “Busola” 
indică anumite apucături somaleze! 

   Ceea ce deranjează suficient de mult, constă în anumite 
“lipsuri” (premeditate?). 

   -Unde sunt semnăturile ofiţerilor de la Poliţia Rutieră-Neamţ? 
Pentru că documentul este girat doar de ofiţerii altui department, 
Serviciul de Investigare a Fraudelor Economice-Neamţ! În mod 
corect, legal, logic şi deontologic(!!!) erau obligatorii alte 
semnături: autograful d-lui inspector Ursărescu Dan(de la 
Poliţia Rutieră), cel căruia îi fusese repartizat dosarul 
autoturismului lovit, şi autograful d-lui sub-comisar, Catană 
Neculai, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere-Neamţ. De ce sunt 
plătiţi din banii publici aceşti oameni? Inclusiv din banii 
amărăştenilor! Pe cine “are la mâna”, un neica “X”, încât patru 
ofiţeri importanţi din poliţia nemţeană să semneze, sau nu, 
discriminatoriu? La dosarul cu pricina se aflau fotografii(în trei 
ipostaze!) executate în dimineaţa de 26 martie, 2009, orele 8, 36 
în garajele neautorizate RAR, ale întreprinderii de Stat, SAJ-
Neamţ! La dosarul cauzei sunt anexate şi declaraţiile 
martorilor!!! De unde aşa o grabă mare pentru “omorârea” 
acestui dosar??? Cine are “la mână”, pe cine? S-a topit 
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deontologia într-un şantaj? A intrat cineva în “gardul” cui nu 
trebuie, sub influenţa “aburilor”… serali?  Chestiile rutiere şi 
auto presupun autografe pe măsură: Catană Neculai şi Ursărescu 
Dan! Cu ce scop se amestecă un serviciu poliţienesc, în ciorba 
altui serviciu poliţienesc?  

   -De cine fug poliţiştii nemţeni? Cazul este prea clar, inclusiv 
pentru chiorii de rând, care s-au cocoşat de plătit atâtea taxe şi 
impozite!  În tot cazul, voi avea grija să respect recomandarea 
unui domn poliţist de la Serviciul Fraude Economice-Neamţ, dl. 
comisar Andronic Lucian: “Vezi, ai grijă şi tu, cum circuli cu 
maşina, şi pe unde te duci?”    

*Două decizii ale C. N. A : 

   Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat  “S.C. 
EUROMEDIA TV S.R.L” din Piatra Neamţ(emisiunea “Ţinta”, 
difuzată în zilele de 20 şi 25 iunie 2006, de postul de televiziune 
UNU TV din Piatra Neamţ), prin DECIZIA 668 din 14. 09. 
2006. Emisiunea “Ţinta” realizată de Harabagiu George l-a 
avut în obiectiv pe dl. doctor în psihologie Miron Itzhak, un 
adevărat şi apreciat profesionist, singurul din Moldova cu 
experienţă occidentală. Acest demers…gazetăresc(compus din 
câteva episoade) i-a cauzat grave prejudicii d-lui doctor în 
psihologie Miron Itzhak, afectându-i sănătatea şi imaginea. Unii 
spun că a fost un adevărat linşaj mediatic! 

   Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat “S.C. 
EUROMEDIA TV S.R.L. din Piatra Neamţ(emisiunea “Ediţie 
Specială”, difuzată de postul de televiziune UNU TV din Piatra 
Neamţ în data de 11 octombrie 2009) prin DECIZIA nr. 966 
din 17. 11. 2009 . ”În cadrul emisiunii, moderată de domnul 
Gabriel Apetrii, a participat, în calitate de invitat, dl. George 
Harabagiu, prezentat ca jurnalist”(Decizia C.N.A. nr. 966 din 
17. 11. 2009). De această dată, “ţinta” emisiunii a fost, în opinia 
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mea, dl. Liciu Cristian ( politician şi om de afaceri din Piatra 
Neamţ). D-lui Liciu Cristian i-au fost aduse mari prejudicii, iar 
decizia C.N.A reflectă într-o anumită măsură şi 
“profesionalismul” practicat, la data respectivă, de către 
invitatul Harabagiu George. 

   Televiziunea UNU TV din Piatra Neamţ este sub “umbrela” 
domnului Gheorghe Ştefan, primarul Municipiului Piatra 
Neamţ. Cu aceste precizări nu doresc să aduc vreo atingere 
patronatului, administraţiei, angajaţilor, colaboratorilor şi 
emisiunilor televiziunii locale, UNU TV. Urmărind ştirile şi 
emisiunile difuzate de UNU TV, nu fac nici o legătură între ceea 
ce este calitativ şi acele “execuţii”, în direct, pe micul ecran. 
Deciziile C.N.A. n-au făcut altceva decât să sancţioneze, prin 
măsuri prea decente, anumite derapaje profesionale, stabilind 
nominal şi vinovăţiile. 

   În privinţa anumitor documente, “hârtii”, probe scrise, de care 
se foloseşte Harabagiu în demersurile sale, mai mult sau mai 
puţin gazetăreşti, nimeni nu şi-a pus întrebarea firească: de unde 
provin aceste probe şi cât de “curată” şi legală, este provenienţa 
lor? A verificat cineva, dacă unele informaţii(scrise ori verbale) 
provin prin “scurgeri”, datorate unor complicităţi interesate, 
fiind furnizate de către unii funcţionari ai Statului de Drept, sau 
nu? 

   

JUDEŢUL NEAMŢ, PATRIA  N.U.P-urilor ? 

   Sunt nevoit să precizez: de când sunt angajatul S.A.J-Neamţ, 
din anul 2001, nu am avut nici o abatere disciplinară sau 
profesională, iar la ultima evaluare profesională din toamna 
anului 2008 am primit calificativele cele mai bune, fapt ce a 
determinat conducerea unităţii să-mi acorde atât categorie 
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maximă cât şi mărirea corespunzătoare a retribuţiei. Cu toate 
acestea, în urma unei adrese (R.A. 239/nov. 2008) sosite de la 
M.S.P-Bucureşti, trecută prin forul superior D.S.P-Neamţ, 
managerul Damoc Letiţia(şefa acestui serviciu de 15 ani, deşi a 
fost cercetată în două dosare penale în anul 2000, fiindu-i oprită 
retribuţia timp de aproape un an de zile, pentru recuperarea unor 
prejudicii importante!!!) şi membrii comitetului director 
hotărăsc, în unanimitate, desfacerea contractelor de muncă a 
celor 10(zece) muncitori din cadrul garajelor de întreţinere-
reparaţii-autosanitare.  

   Această decizie(privitoare la desfacerea abuzivă şi ilegală a 
contractelor noastre de muncă) s-a făcut “interpretând” după 
bunul plac adresa R.A-239/nov.2008, susţinându-se că aceasta 
ar fi un ordin venit de la superiori. În realitate, după spusele 
fostului jurist al S.A.J-Neamţ, dl. Solomon Sorin, managerul 
Damoc Letiţia urmărea de vreo trei ani să scape de lucrătorii de 
la secţia “GARAJE”, aceste garaje ale Statului urmând să fie 
atribuite, prin diverse “artificii”, d-lui Vacariu Vasile-Sorin, 
administratorul “S.C.Cosamira-Serv-S.R.L”. Dl. Vacariu avea, 
deja încheiat, un contract de service şi reparaţii-auto cu S.A.J-
Neamţ. Acest “amănunt” a ajuns să fie confirmat după zece luni 
de zile şi de directorul economic al S.A.J-Neamţ, dl. Pantaziu 
Constantin, o componentă importantă a acestui mecanism de 
înstrăinat un bun al Statului. Desigur, înstrăinarea unui bun 
aparţinând Statului se poate face legal, sau ilegal. Eu am 
semnalat doar înstrăinarea, sau tendinţa de a înstrăina. Nu-mi 
permit alte comentarii deoarece, de la sesizările mele şi până 
acum au trecut atâtea luni de zile, iar cei abilitaţi să verifice, să 
controleze, să dea verdicte au tergiversat, au studiat problema 
doar în felul în care s-au specializat să o facă. Poate că s-au şters 
urme, poate că s-a aşternut praful peste altele. Eu reproşez o 
anumită frânare, întârziere, o lipsă de promptitudine în reacţia 
factorilor responsabili. Cred ca s-au creat condiţii prielnice 
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pentru ştergerea urmelor anumitor greşeli, gafe, eventuale erori 
intenţionate, prin complicităţi care confirmă slăbiciunile unui 
Stat de Drept ce necesită spitalizare necondiţionată. N-am de 
unde să ştiu dacă s-a executat intenţionat o anumită comandă 
politică, ori de altă natură. Precizez doar că s-a lăsat loc 
suficient pentru interpretări. 

 *  Nu am calitatea de expert, pentru a analiza şi califica 
modalităţile de înstrainare a unui bun ce nu-mi aparţine, dar nici 
pe aceea de a mă pronunţa asupra diverselor forme de “artificii” 
utilizate în contracte, atribuiri etc, aşa că nu-mi dau cu părerea 
în privinţa legalităţii sau incorectitudinii, rezervându-mi doar 
misiunea observatorului de bună-credinţă care nu face proces de 
intenţie cuiva!  Nu am calitatea de a analiza dacă se fac bani în 
condiţii discutabile pe seama Statului, ori nu! Sau dacă unii, mai 
pricepuţi, deţin secretul magic prin care obţin bani, din banul 
public! Să poţi face bani, din banul public, fără să bată la ochi, 
este o adevarată artă!  

   Am solicitat de nenumărate ori IPJ-Neamţ şi IGPR-Bucureşti 
să verifice legalitatea contractului de service şi reparaţii auto 
dintre SAJ-Neamţ şi “SC COSAMIRA SERV SRL” şi 
colosalele sume de bani, livrate din banii Statului, acestui 
service-auto. Cu ocazia unei emisiuni tv(la postul de televiziune 
“Tele M”-Piatra Neamţ) unde a participat ziaristul Silviu 
Alupei(de la OTV-Bucureşti), moderatorul Cătălin Naclad şi 
subsemnatul, am abordat şi situaţia “SC COSAMIRA SRL”. 
Deşi am solicitat atât poliţiştilor de la Fraude Economice din 
cadrul IJP-Neamţ cât şi celor de la IGPR-Bucureşti colaborarea 
cu ofiţeri specializaţi în cazuri de posibile “spălări” de bani, la 
doar două zile de atunci mă întâlnesc cu un meseriaş din cadrul  
“SC COSAMIRA” care, din trei cuvinte, mi-a înmuiat 
genunchii: “-Bă Jane, tu ieşi la televizor şi soliciţi Poliţiei 
Economice să-l controleze pe ŞEFU`, da` cu o zi în urmă, 
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comisaru` şef  Pânzariu Ioan şi-a reparat ceva la maşina 
personală!” Rămas fără aer în instalaţie, îl întreb: “-Bă` amice, 
da` Sorin Vacariu, patronu`  tău, i-a luat ceva bani pe reparaţia 
asta?” Răspunsul a sărit pe mine ca pisica siameză pe draperia 
din bucătarie: “-Eşti prost, bă? Cum să-i ia bani şefului 
Serviciului Fraude Economice?” Mi-am dat seama că cel mai 
tupeist dintre toţi este subsemnatul. Cum să-mi permit eu, să 
solicit ofiţerilor de la Spălarea Banilor, să-l controleze pe dl. 
Vacariu Vasile, cel care repară, “moca”, maşinile unor barosani 
cu grade mari? Dl. comisar-şef, Pânzariu Ioan, nu este un om 
obişnuit, el este şef de serviciu în cadrul serviciului economic de 
vreo 15 ani la rând! Dar mai are vreo cinci ani până la pensie! 
Ce poate să înţeleagă un muritor de rând din toată această 
“halima”?  Multe!!! Continuitatea în funcţie pe acelaşi scaun 
înalt, atâţia ani la rând, prin urmare o stabilitate pe care nici 
preşedinţii americani George Washington şi nici Abraham 
Lincoln n-au avut-o, probează o înţelepciune şi pricepere demnă 
de biblicul Solomon! Nici un preşedinte al României nu a 
rezistat în funcţie atâţia ani! Poate că viloiul pe care şi l-a “tras” 
din modesta leafă, sau din vreo moştenire venită peste noapte de 
la vreo matuşă generoasă(din America?), nu ne va dezlega 
misterul. Omul este un adevărat profesionist, plin de calităţi şi 
doldora de informaţii mai mult decât interesante, cu relaţii 
frumoase în mai toate mediile. Asta am dorit să menţionez. Până 
şi pe dl. Vacariu Vasile îl cunoaşte. Dl. Pânzariu crede în 
valoarea profesională a specialiştilor de la firma d-lui Vacariu şi 
apelează cu încredere la bunele servicii de acolo. Mă întreb şi 
eu, ca un creştin ortodox(pe nou), ce-l împiedică pe dl. Pânzariu 
să creadă în informaţiile şi documentele pe care i le prezint? 
Este adevărat că subsemnatul nu s-a repezit niciodată la 
autoturismul domniei sale, ca să-l repare pe doi lei. Îl reparam 
gratis, că şi eu sunt om! Îi pot repara caroseria, dacă intră cu 
maşina într-o casă, gard sau stâlp(-Doamne-fereşte!). Pot face 
cu profesionalism toate aceste operaţiuni. Dar cazul meu este 
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lăsat pe bancheta din spate, sau în portbagaj, să fie găsit de 
generaţia următoare, până se schimbă portocalii cu roşii, şi roşii 
cu galbenii, sau toţi între ei. Va mai trece un mandat 
prezidenţial, dl. Pânzariu va ieşi la o binemeritată pensie, va 
veni altul care va trebui să locuiască undeva. Prin urmare, să am 
răbdare până ce va primi şi acesta o moştenire pentru viloiul ce 
se impune, iar dacă nu crăp de infarct, poate că am şansa de a se 
ocupa de cazul meu unul din nepoţii săi, care tocmai va primi o 
repartiţie la Piatra Neamţ. Şi acesta are nevoie de condiţii 
civilizate de trai! Doar n-o să-şi ducă zilele într-un apartament, 
la bloc. Şi pe acesta din urmă, o să-l roadă aceeaşi întrebare: - să 
se ocupe de dosarul meu, sau să-şi facă un amărât de viloi, cu 32 
de încăperi? Oricum, dosarul meu, pe care-l voi lăsa moştenire 
urmaşilor mei, va ajunge, peste ani şi ani, dinaintea ochilor celor 
mai evoluate fiinţe din Univers: extratereştrii. Poate că ăştia vor 
da o lege ca să se lămurească ce s-a întamplat la SAJ-Neamţ. În 
tot cazul, nu vor mai exista presiuni din partea contemporanilor 
mei. Toţi ne vom întâlni la o bere, în Rai. D-na Damoc, buna 
creştină care doarme atât de liniştită noaptea, mă va striga din 
grădina Raiului(sper să ajungă în Rai!): ”-Jane, mai există 
dosaru` ăla, al tău? Ai mai rezolvat ceva cu el?” Eu, ce să-i zic? 
Voi răspunde sfios, dar sincer: dosarul a trecut şi pe la dl. 
comisar-şef Pânzariu Ioan. Cred că era la el, când a intrat în 
service-ul d-lui Vacariu!   

 

UN CETĂŢEAN IGNORAT: 

AVERTIZORUL PUBLIC ! 

   Am informat din timp, în scris şi verbal, toate autorităţile 
Statului, cu excepţia O.N.U şi N.A.T.O! Spre exemplificare: 
D.S.P-Neamţ, C.J-Neamţ, Instituţia Prefectului-Neamţ, I.J.P-
Neamţ, Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, Curtea de 
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Conturi-Neamţ, M.S.P-Bucureşti, I.G.P.R-Bucureşti, D.N.A 
(structura centrala-Bucuresti), D.N.A-Bacău, A.N.I-Bucureşti. 
Prin cele 6(şase) emisiuni de televiziune în direct, cu telefonul 
afişat şi deschis pentru un eventual drept la replică, cred că a 
aflat şi S.R.I-Neamţ (aici, activează un ofiţer, dl. Ivănuşcă 
Lucian, fost şef de compartiment tot în cadrul SAJ-Neamţ!), 
D.I.I.C.O.T-Neamţ (procurorul şef-DIICOT-Neamţ, dl. Şerban, 
este soţul unei angajate la…D.S.P-Neamţ!). Nu-i lipsit de 
semnificaţie că prim-procurorul de pe lângă Parchetul-Neamţ, 
dl. Togan Alexandru, este cuscrul unei subordonate a 
managerului SAJ-Neamţ, d-na Damoc Letiţia. Poate este lipsit 
de importanţă faptul că dosarul subsemnatului a fost trimis de la 
DNA-Bucureşti la DNA-Bacău, în această ultimă instituţie 
desfăşurându-şi activitatea ofiţeri de poliţie judiciară, magistraţi, 
dl. procuror-şef  Humulescu Emanuel, toţi aceştia avându-şi 
domiciliile în Municipiul Piatra Neamţ… Oricum, aştept de 
multă vreme soluţiile acestora, temeinice şi legale, deoarece am 
trimis documente elocvente şi întemeiate.  

   Conform Legii Avertizorului Public nr. 571/dec. 2004 
promulgată şi aprobată de Parlamentul României, în care 
subsemnatul are calitatea de avertizor(reclamant) aducând 
prin aceste memorii la cunoştinţă posibile fapte de corupţie, 
spălări de bani, existenţa unor grupuri de interese dubioase, 
abuzuri etc., sunt “răsplătit” prin încercarea unor factori de 
putere de a recurge la presiuni-intimidări, pentru a mă 
determina să încetez demersurile şi investigaţiile proprii. Un 
exemplu concludent: managerul SAJ-Neamţ, Damoc Letiţia mi-
a făcut o plângere penală, având ca temă “furtul unor înscrisuri 
oficiale aparţinând SAJ-Neamţ”, fiind încadrat, cu sau fără 
bună-credinţă, de către d-na procuror Peterfily şi dl. poliţist 
judiciar Preda Neculai, la art. 242 c.p.! Faptul că documentele 
citate de subsemnatul în emisiunea tv, “PRIM-PLAN”, (din care 
mai făceau parte doi ziarişti: dl. Cătălin Naclad şi dl. Silviu 
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Alupei) nu erau secrete de stat, iar d-na manager Damoc Letiţia 
specifica în plângerea sa, că am citat doar “documente 
xerocopiate”, iar poliţistul judiciar mi-a confirmat verbal, în 
prezenţa avocatului meu, dl. Baltag Paul-Lucian, că “de la SAJ-
Neamţ nu lipsesc documente oficiale şi nu a fost reclamat nici 
un furt de documente oficiale”. Cei doi ziarişti, mai sus-
pomeniţi, mi-au confirmat disponibilitatea lor de a fi citaţi ca 
martori, în legătură cu acest caz şi aceste documente publice (în 
fapt, xerocopiile lor!) Nu am înţeles, nici până acum, de ce am 
fost ameninţat cu moarte prin împuşcare, fapt adus la cunoştinţă 
de directorul economic al SAJ-Neamţ, dl. Pantaziu Constantin : 
“-Mai răscoleşte tu, mult, hârtiile astea şi încearcă să 
descolăceşti un şarpe mare, din anturajul nostru, că într-o 
bună zi, ai să te trezeşti că te împuşcă cineva!” Procurorii 
Grădinaru Cristian şi Bâlha Daniela, ocupându-se de acest caz, 
mi-au notificat că “s-a dat NUP” împotriva d-lui făptuitor 
Pantaziu pentru că… fapta nu este întemeiată! NUP-ul cu 
pricina poartă şi semnătura prim-procurorului Nica Viorel Ion. 
Ar fi fost întemeiată dacă aş fi fost ciuruit de un “buchet” de 
gloanţe, pentru ca subsemnatul să devină o probă materială 
concludentă! Într-una din plângerile mele, am solicitat 
instituţiilor Statului să verifice modul cum un autoturism “FIAT 
Linea”(nou) este înmatriculat pe o firmă privată (GES-Group 
Est Security), această firmă câştigând licitaţia pentru servicii de 
pază la SAJ-Neamţ timp de noă(9) ani la rând, patronul acestei 
firme de pază (dl. Misăilă Dan) fiind rudă de gradul doi cu 
directorul tehnic de la SAJ-Neamţ, dl. Cucoş Ciprian. Această 
maşină folosită numai de dl. director economic Pantaziu 
Constantin nu avea de ce să fie înmatriculată pe numele “GES-
SECURITY”, mai ales că cinci angajaţi de la SAJ-Neamţ, în 
declaraţiile lor, date la IJP-Neamţ au afirmat că respectivul 
autoturism ar fi o recompensă, în schimbul câştigării licitaţiilor, 
vreme de nouă ani consecutiv. Procurorul care s-a ocupat de 
caz, d-na Cucoş Camelia (sper, din tot sufletul, ca distinsul 
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procuror Cucoş Camelia să nu aibă nici o legatură cu directorul 
tehnic de la SAJ-Neamţ, dl. Cucoş Ciprian !) a dat soluţia de 
NUP, specificând că dl. director Pantaziu Constantin nu a făcut 
parte din comisiile ce au dat câştig de cauză firmei de pază 
“GES”. * Dl. Pantaziu a afirmat de mai multe ori că maşina 
(marca “FIAT Linea”, nou) îi aparţine, uitând să precizeze că în 
urmă cu puţin timp, înaintea căpătuirii sale, a fost executat forţat 
de către o bancă pentru mari datorii, altfel spus: nu avea bani 
nici de scobitori! Când afirm că dl. Pantaziu nu avea bani nici 
de scobitori, nu greşesc prea mult. Poate avea doar cât să-ţi 
cumperi o cutie de chibrituri, sau chiar un sul de hârtie igienică. 
Dacă ar fi primit o moştenire de la o mătuşă generoasă(celebra 
“Tamara”?), ar fi fost o soluţie “la vedere”, de bun-simţ! Puţine 
persoane reuşesc, după o executare silită de către bancă(fără 
tobă, ca acum o sută de ani!), să ridice ştacheta mai sus decât 
putea sări olimpica Yolanda Balaş-Soter, să treacă de la statutul 
de chiriaş datornic şi “Dacia 1310”, la “Fiat Linea”(NOU!!!) şi 
apartament în zona rezidenţială, cu trei camere(suprafaţa de 90 
m.p), proprietate personală, în doar doi anişori, doar dintr-un 
salariu de bugetar!!! Asta n-ar fi nimic, pentru că nici pe 
lucrătorii DNA nu-i interesează cum reuşesc să facă anumite 
genii financiare, astfel de salturi calitative! Nici pe cei de la ANI 
nu-i interesează!  

    

MICI BUCURII LUMEŞTI 

   Cel mai mult m-am bucurat că dl. Pantaziu este vecin cu 
procurorul-şef de la DNA-Bacău, dl. Humulescu Emanuel. 
Acesta, la rândul său are o frumoasă relaţie cu edilul oraşului, 
dl. Gheorghe Ştefan. Ca să văd cât de frumoasă şi trainică este 
relaţia dintre dl. procuror-şef al DNA-Bacău şi dl. primar 
Gheorghe Ştefan, mă pune nenorocita de curiozitate să caut 
informaţii pe Internet. Când colo, belea mare cât Casa 
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Pionierilor din Piatra Neamţ. Cotidianul “ROMÂNIA 
LIBERĂ”, de miercuri, 30 mai 2007, îşi agresa cititorii cu un 
titlu pe care doar corectitudinea personală mă obligă să-l 
reproduc: “ŢEAPA LUI PINALTI” (semnat de doi 
investigatori ai respectivului cotidian, Gabriel Bejan şi Dan 
Moldovan). Din articolul cu pricina voi cita doar un fragment în 
legătură directă cu relaţia cordială dintre cele două personalităţi: 
“Procurorul care l-a scos basma curată pe PINALTI din această 
afacere este Emanuel Humulescu, uns recent de ministrul Tudor 
Chiuariu şef al Corpului de control al Ministerului Justiţiei”. 
Ancheta făcea referire şi la necazul nemţeanului Neculai Creţu 
care “nici nu bănuia ce cuib de viespi avea să stârnească”!  

   Nici nu ştiu ce să mai cred, mai ales că eu l-am votat pe 
domnul primar Gheorghe Ştefan! Când mă gândesc, îngrijorat, 
că dosarele mele au 
ajuns din nou la 
DNA-Bacău, unde 
păstoreşte dl. 
Humulescu 
Emanuel, încep să 
înţeleg mai bine de 
ce plouă cu NUP-uri, 
de ce nu sunt găsiţi 
anumiţi milionari în 
euro în baza de date, 
de ce este frânat, 
până la omorârea definitivă, dosarul meu, de ce sunt schimbaţi 
în permanenţă ofiţerii şi procurorii de la DNA-Bacău, în cazul 
dosarului meu.  

   Sper din suflet ca dosarul cauzei mele să nu “putrezească” 
vreo nouă ani de zile precum în cazul prezentat de cotidianul 
local “Realitatea”, din 07 ianuarie 2010: “Culmea vitezei-
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Dosar întârziat 9 ani la Tribunalul Neamţ”!  Cu dosarele din 
judetul Neamţ se petrec fenomene nemaiîntâlnite în Europa. 
Spun Europa, deoarece nu cunosc prea bine ce se întâmplă în 
AFRICA! Noi, românii ne deosebim mult de africani, asta este 
clar! În primul şi al doilea rând, ne deosebim de africani pentru 
că noi, românii, avem şi iarnă! Şi gata cu deosebirile. Era să uit 
ceva important: acolo sunt palmieri şi multe maimuţe care 
mănâncă banane şi sar prin copaci! Să vă spun un secret: aceasta 
informaţie o cunosc de la educatoarea mea, cănd mergeam la 
grădiniţa! Ce tare mă mai bucuram atunci! N-aveam grija 
tribunalelor româneşti. Eram ca Adam, înainte să o cunoască pe 
EVA. Acum, în zilele noastre, odată cu globalizarea, încă un 
amănunt ne apropie, fratern, de maimuţe: comerţul capitalist ne-
a pus la dispoziţie şi banane. Noi, oamenii, sărim de bucurie că 
nu trebuie să stăm cocoţaţi de crăcile palmierilor, pentru că 
suntem prea implicaţi în păzitul uşilor tribunalelor!  

   -Oare ce părere are preşedintele României, dl. Traian Băsescu, 
de acest dute-vino al dosarului meu, pe ruta Piatra Neamţ-
Bucureşti şi Bucureşti-Bacău? Nici nu-i de mirare că sunt 
ameninţat cu moartea prin împuşcare, deranjând un cuib de 
viespi! Dl. Pantaziu Constantin, fiind în cunoştinţă de cauză, nu 
s-a rezumat la acele gângănii cu ac, numite viespi. Având şi 
expertiză zoologică, el mi-a atras atenţia că am deranjat “un 
şarpe mare din anturajul lor”, iar dna Damoc Letiţia nu a evitat 
să se înscrie în acelaşi registru: “-Aţi lovit în cine nu trebuie, dar 
o să vedeţi voi”! 

   *   Dacă dl. Humulescu este în posesia unui elegant 
apartament ANL, sau nu, este mai puţin relevant. A doua 
bucurie, nu la fel de mică, ar fi că toţi trei suntem de-acum 
vecini. La două blocuri distanţă zăreşti apartamentul d-lui 
inspector de AUDIT intern al DSP-Neamţ, Ciocan Ştefan, 
expert în alcoolemii!!! Fiica d-lui Vasile Pruteanu, preşedintele 



35 
 

Consiliului Judeţean-Neamţ, locuieşte tot într-un apartament 
ANL, din apropiere. Interlopii-care populează discret, dar 
grămadă, aceeaşi zonă-se simt intimidaţi! Pentru că trăim într-o 
veritabilă democraţie, este normal să vedem, într-un buchet 
armonic: politicieni,  magistraţi, poliţişti, oameni de afaceri şi 
abia în ultimul rând pe cei ce activează în deloc melancolica 
lume interlopă. N-ar trebui să vă speriaţi: în acelaşi spaţiu 
binecuvântat se află şi sediul televiziunii d-lui primar Gheorghe 
Ştefan. Zilele mele în acest “catier de cartier” sunt numărate! 
Personal, nu le-aş număra, dar au grijă alţii. Spun asta pentru că 
şi ei cunosc aritmetica. Faptul că, mai la deal, se găseşte şi un 
azil de bătrâni, ar trebui să ne fericească pe toţi! În fond, omul 
se naşte, creşte mai mult sau mai puţin la minte, îmbătrâneşte şi-
de cele mai multe ori-moare cu lumânare. Unii mor de moarte 
bună, alţii de drum lung, dar există o specie care, înainte să 
părăsească decent această lume, nu te lasă să trăieşti! Am vrut să 
spun: nu te lasă să trăieşti bine! Adică, se pun de-a curmezişul 
frumoasei urări a d-lui Traian Băsescu! Să le fie ruşine! Acum, 
în aceste vremuri de pace, se poartă moda ANL.  

   La Parchet, dl. Pantaziu a susţinut că firma “GES” i-a 
încredinţat autoturismul(“Fiat Linea”) spre folosinţă, acesta 
nefiind achiziţionat de dumnealui! O întrebare de bun-simţ 
stăruie supărător : - de când o firmă privată, care are afaceri cu 
SAJ-Neamţ, se manifestă atât de caritabil faţă de directorul 
economic al firmei de Stat, cu care conlucrează profitabil? –De 
ce îngerul mizericordiei creştine nu a îndreptat faţa generozitatii 
respectivei firme private şi asupra celor care repară, în condiţii 
mizerabile, nenumărate ambulanţe? În fond, cu toţii suntem 
creştini. De unde atâta discriminare? Fiind creştin-ortodox(pe 
nou), înţeleg să iert(în interiorul inimii mele!), dar JUSTIŢIA 
din România are altă menire, nicidecum pe aceea de a se 
substitui harului iertător al Bisericii Ortodoxe Române. Altfel, 
ce rost ar mai avea JUSTIŢIA? 
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   Am solicitat organelor de Poliţie să verifice legalitatea şi 
modul în care a fost atribuit de către SAJ-Neamţ, contractul prin 
care au fost schimbate la SAJ-Neamţ, calorifere, instalaţiile 
termice, în fond o lucrare de amploare. Am solicitat verificarea 
devizului de lucru, deoarece colegii mei au desfundat 
caloriferele ce urmau a fi montate, iar subsemnatul le-a vopsit 
pe toate, pentru ca toate aceste operaţiui să nu fie trecute pe 
deviz, iar SAJ-Neamţ să aloce din banul public sume importante 
firmei “IMPULS” din Piatra Neamţ. -De ce am insistat asupra 
acestui aspect? Pentru că dl. Damoc Doru(soţul managerului 
SAJ-Neamţ) era angajat, ca inginer, la firma “IMPULS”, 
coordonând toate lucrările ce se executau la SAJ-Neamţ, prin 
încheierea acelui contract! Poate fi o simplă şi nevinovată 
coincidenţă, cum veţi întâlni, sumedenie, în continuarea acestei 
mărturii! Poate că dumneavoastră, stimaţi cititori, credeţi în 
această avalanşă a coincidenţelor, poate cred şi eu. Poate crede 
şi Poliţia, poate crede şi Parchetul, poate crede şi DNA-ul! Atâta 
credinţă, într-o zonă străbătută de drumuri turistice, care duc la 
mânăstiri, bucură! Alta ar fi problema: a ajuns România ţara 
coincidenţelor stranii şi a bucuriilor de doi bani, fără motiv? 
Poate că a ajuns aşa, ca să râda şi Africa lui Chombe de noi. Să 
râda şi să se mire cum s-a mirat Mobutu când i-a zis Chombe că 
a văzut castane, baterii electrice şi creioane colorate la 
Timişoara.   

*   După desfacerea abuzivă a contractelor de muncă, prin 
câştigarea procesului, o hotărâre judecătorească definitivă a 
impus să fim reangajaţi şi să ne fie plătite drepturile băneşti, 
tichetele de masă pe toată perioada cât am avut contractul de 
muncă desfăcut ilegal şi abuziv, considerându-se că nu au 
încetat niciodată contractele noastre de muncă. În decembrie 
2008, după acel abuz, văzându-se deja cu sacii în căruţă, 
managerul trebuia să raporteze pentru anul 2009, ce număr de 
salariaţi are SAJ-Neamţ, pentru a-i fi repartizate fondurile de 
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salarii aferente anului 2009. În luna aprilie, 2009 când am fost 
reangajaţi, s-a modificat fondul de salarii şi programul deţinut 
de către o societate din Suceava, fiindu-ne alocate sume mari de 
bani, tichete de masa la toţi angajaţii care au câştigat procesul. 
Toţi aceşti bani au fost smulşi din banul public, banii 
contribuabililor!  

   –Din ordinul cui s-a modificat această grilă de salarii, ţinând 
cont că abuzul a fost comis de managerul SAJ-Neamţ, împreună 
cu comitetul director, cetăţenii care plătesc taxe şi impozite 
neavând nici o vină în comiterea cu bună-ştiinţă şi premeditare a 
acestui abuz?  Această întrebare fierbinte a fost adresată şi 
conducerii DSP-Neamţ, care la rândul său, a înmormântat-o, 
deplasând răspunderea MSP-Bucureşti, urmând ca Bucureştiul 
să trimită un AUDIT neutru pentru a verifica “pădurea 
împietrită” de nereguli. Azi, 10 decembrie 2009, când scriu 
aceste rânduri, s-au împlinit cinci(5) săptămâni de aşteptări fără 
răspuns! Poate că la mijloc este tocmai banul public, cel mai 
uşor de manipulat, de surghiunit sau de exilat prin anumite 
conturi sau buzunare, fără frica de a da seamă cuiva. Iar dacă la 
mijloc sunt atâtea posibile complicităţi “colorate” politic, 
întrebările mele nu-şi mai au rostul. În această “tăcere a 
mieilor”, unii îşi consumă, nederanjaţi, ciocolata cu alune! Toţi 
tac din gură şi nu se mişcă, de parcă au fost loviţi de paralizie. 
Să dorim multă sănătate contribuabililor care-şi rup oasele, 
trudind, pentru ca organele de control ale Statului să-şi încaseze, 
netulburate, salariile. În fond, la mijloc este Banul Public, şi nu 
se cade să avem milă de acest nenorocit de “ţopârlan”! 

 

EVIDENTE PROTECŢII POLITICE 

(început la data de  04. 12. 2009, continuat la data de 05. 12. 
2009)  
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din ce motive, acelaşi chip necunoscut mie, din judeţul Bacău! 
Unde-i nemţeanul multimilionar?” 

   La data de 05 decembrie 2009, mă pune păcatul să ies din 
casă, pentru a cumpăra mici cadouri copilului meu de 1 an şi 3 
luni, din mizeria de bani care mi-a mai rămas. De unde bani, 
pentru micile atenţii, acum, în ajunul sărbătoririi Sfântului 
Nicolae, când eu am cheltuit bani cu avocaţii, mi-am vândut 
autoturismul personal, boxa personală, pentru a putea striga mai 
tare către instituţiile Statului, să-şi facă onest datoria? Chiar 
dacă umblă cu capul spart, adevărul iese mereu la suprafaţă!  

*Moş Nicolae mi-a făcut cadou ediţia din 05 decembrie 2009, 
a cotidianului “JURNALUL NAŢIONAL”. Din puţinii bani 
rămaşi prin  buzunare, mi-am cumpărat un exemplar. Când colo, 
pe una din paginile ziarului, zăresc o poză colorată. A cui să fie, 
că prea seamănă cu primarul Gheorghe  Ştefan? După ce m-am 
frecat bătrâneşte la ochi, mă mai uit o dată, ca să nu greşesc: el 
este! În textul gazetei, se repeta cu obrăznicie şi numele 
multimilionarului în euro, Misăilă Dan(patronul “GES 
SECURITY”), cel pe care DNA-ul nu-l găseşte(sau nu 
doreşte să-l găsească) în baza sa de date! Titlul respectivului 
articol era intitulat atât de inspirat încât aş fi vrut să cumpăr 
două exemplare, pentru că nu aveam bani pentru trei: 
“PUŞCULIŢA PORTOCALIE-CUM A STRÂNS PINALTI 
BANI PENTRU PARTID”-“JURNALUL NAŢIONAL”( 05. 
12. 2009).  Nu-mi permit să comentez acel articol, defavorabil 
d-lui primar Gheorghe Ştefan, nu-mi permit să analizez de ce în 
judeţul Neamţ, considerat  portocaliu, portocalii au ieşit pe locul 
2(la primul tur de scrutin prezidenţial, 2009), iar în Piatra 
Neamţul administrat de echipa d-lui Gheorghe Ştefan, pe primul 
loc s-au situat liberalii, iar pe judeţ au invins pesediştii(la primul 
tur de scrutin)!  
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 * Nici acum nu vreau să dau crezare unor zvonuri plauzibile, 
auzite şi prin preajma unor puternici şi influenţi oameni politici, 
poliţişti şi ziarişti de bună-credinţă. Conform acestor 
informaţii(pentru că şi zvonul este o informaţie!), procurorul-şef 
al DNA-Bacău, dl. Humulescu Emanuel, şi-ar datora funcţia 
influentului primar portocaliu din Piatra Neamţ,  Gheorghe 
Ştefan! Iar protecţia conducerii SAJ-Neamţ, protecţia patronului 
Misăilă Dan de la “GES SECURITY” şi a d-lui Vacariu Vasile 
Sorin, patronul service-ului auto, “COSAMIRA SERV SRL”, 
care a câştigat, cu umor urmuzian, anumite licitaţii cu SAJ-
Neamţ, ar fi asigurată atât de primarul municipiului Piatra 
Neamţ, dl. Gheorghe Ştefan cât şi de Vasile Pruteanu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ. Dl. Vasile Pruteanu a 
declarat la postul de televiziune local, “Tv M”, în direct, la data 
de 30 noiembrie 2009, în prezenţa ziaristului-moderator 
Harabagiu George, că Justiţia este corectă şi transparentă, iar 
Sănătatea este pe drumul cel bun! Când am auzit toate astea, am 
avut impresia că “Radio Erevan” s-a mutat la Piatra Neamţ! 

   *Când instituţiile Statului prezintă atâtea disfuncţii pe termen 
lung, fără vreo speranţă de ameliorare, PREŞEDINTELE 
STATULUI ROMÂN, fiind atenţionat-ca o ultimă şi supremă 
instanţă, până la Dumnezeu- este obligat să intervină direct, ca 
arbitru suprem pe pământ, să se implice total pentru ca ideea de 
DREPTATE ŞI ADEVĂR să nu aibă de suferit! Măcar în 
calitatea sa de preşedinte-jucător! 

-Ce poate face un simplu cetăţean, din puţina sa agoniseală, aflat 
într-o luptă inegală, cu un sistem corupt, hrănit din banul 
public? –Ce poate face, dacă nici FRUNTEA STATULUI DE 
DREPT nu se implică salutar? 
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“ROCADE”… LA DNA-BACĂU 

(început la 04.12.2009) 

   Fiind singur, dinaintea unui sistem complex, convins de buna 
lui funcţionalitate, nu am fost suficient de vigilant la anumite 
întârzieri-omisiuni, şi în ce măsură acestea pot prejudicia, ori 
vicia, demersul meu. Fără să acuz pe cineva, pornit la drum cu 
bună-credinţă, mă văd în situaţia celui care nu înţelege din ce 
motive există atâtea oprelişti, întârzieri, disfuncţii regizate şi o 
suspectă lipsă  de comunicare, în ciuda evidenţelor! 

   La începutul colaborării mele cu  DNA-Bacău, am făcut 
cunoştinţă cu dl. Calancea Eusebio, comisar de Poliţie Judiciară 
în cadrul DNA-Bacău. Acolo m-am prezentat, pentru început, 
cu un braţ de documente şi trei martori. Subsemnatul şi martorii 
am depus declaraţii scrise, pe rand, iar dl. comisar Calancea 
Eusebio mi-a comunicat că procurorul care va coordona acest 
sulfuros dosar este d-na Hrâncescu, şi mă va conduce personal, 
la dumneaei, într-un viitor apropiat. La a doua înfăţişare în 
incinta DNA-Bacău, m-am prezentat cu un alt şi bogat inventar 
de documente(inclusiv imagini foto şi CD-uri), continuând cele 
începute, tot cu dl. comisar Calancea Eusebio. Nici de această 
dată nu am reuşit să mă întâlnesc cu d-na procuror Hrâncescu. 
La a treia înfăţişare, după trei luni de zile, dl. comisar Calancea 
m-a întâmpinat în biroul său, avându-l în apropiere pe dl. 
comisar Sasu Daniel. Cu amabilitate, dl. Calancea mi-l prezintă 
pe colegul său: “-D-le Iosub, de azi înainte veţi lucra cu noul 
meu coleg, dl. comisar Sasu Daniel, pentru că procurorul mi-a 
dat alte dispoziţii.” Am făcut cunoştinţă cu noul comisar. Şi 
acesta mi-a făcut o bună impresie, dar nu am ezitat să-l întreb: 
“-E bine, nu am nimic împotrivă, dar după trei luni de muncă, o 
luăm din nou de la capăt?” Dl. Sasu m-a asigurat că va face tot 
posibilul să înveţe rapid acest dosar, lucru ce s-a confirmat, 
dovedindu-mi că este un bun profesionist. Am fost la DNA-
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Bacău, pe propria mea cheltuială, de vreo şase ori, am 
comunicat telefonic de zeci de ori, informându-l, la zi, pe dl. 
comisar Sasu Daniel, despre tot ce mişcă în acest dosar. Probele 
au continuat să se înmulţească şi să ia, în continuare, drumul 
DNA-Bacău. Discutând la telefon cu dl. comisar Sasu Daniel, în 
timp ce-i promiteam alte probe în susţinerea demersurilor mele, 
acesta, cu politeţe, m-a înştiinţat: “-Domnule Iosub, nu-mi mai 
aduceţi nimic, pentru că am de-ajuns!” Atunci, am intervenit, cu 
scuzele de rigoare: “Bine-bine, d-le comisar, dacă aveţi atâtea 
probe, de ce nu s-a luat nici o măsură, de ce nu se mişcă nimic 
în acest dosar? Conducerea SAJ-Neamţ nu pare să se 
sinchisească! În afara persoanelor aduse de mine, nu aţi mai 
audiat pe nimeni, cu toate că au trecut cinci luni de zile!” Dl. 
comisar Sasu Daniel, dorind să mă informeze corect, dar şi din 
dorinţa de a nu plana asupra sa vreo bănuială de tergiversare, m-
a lămurit: “Procurorul este cel ce coordonează şi dă indicaţii în 
acest dosar.” Ştiind că persoana ce coordona acest dosar este d-
na procuror Hrâncescu, destul de nedumerit, am replicat: “-Care 
procuror? Până acum, era o doamnă procuror? S-au schimbat 
ofiţerii, iar acum se schimbă şi procurorii?” Dl. Sasu: “Eu nu am 
această calitate să comentez, procurorul-şef fiind cel care 
dispune la DNA-Bacău!” Am replicat: “D-le comisar, parcă n-ar 
fi de-ajuns că mulţi ofiţeri de Poliţie Judiciară şi procurori din 
cadrul DNA-Bacău au domiciliul stabil în Judeţul Neamţ, îl mai 
are şi dl. procuror-şef, Humulescu Emanuel, şeful DNA-Bacău! 
Încotro merg cu dosarul ăsta, al meu?” Dl. Sasu m-a liniştit: “-
Lăsaţi domnule, că se va face dreptate şi se vor da soluţii 
legale!”   

   Dl. ziarist de investigaţii Silviu Alupei, de la OTV-Bucureşti a 
depus o sesizare scrisă la DNA-Bacău(cu nr. de înregistrare), pe 
care a prezentat-o şi la o emisiune tv, în direct, la Tele M-Piatra 
Neamţ, solicitând, printre altele: 
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“-Cine tergiversează şi obstrucţionează acest dosar de corupţie 
flagrantă, când dl. Iosub a depus stive de probe şi documente 
zdrobitoare? Deoarece prejudiciile par să depăşească suma de 
un million de euro, aş dori răspuns în termenul prevăzut de lege 
şi stadiul la care a ajuns această anchetă!”  

   Nu cred că mai este un secret faptul că ţin legătura, 
săptămânal cu dl. Silviu Alupei, din Bucureşti, acesta 
confirmându-mi: “-Jane, nu am primit nici un răspuns, chiar 
dacă au trecut aproape trei luni de la sesizarea mea. Am adus la 
cunoştinţă şi celor din structura centrală DNA-Bucureşti!” Până 
azi, 4 decembrie, 2009, rezultatele “eforturilor” DNA sunt 
invizibile. Cred că nu aşteaptă, şi domniile lor, de la DNA, vreo 
comandă portocalie, roşie, albastră sau galbenă! Oare ziua de 6 
decembrie, 2009, să fie groparul dosarului meu, sau mămosul 
adevărului pentru care mă lupt de un an de zile? La data de 2 
decembrie 2009 am sunat la DNA-Bacău, în legătură cu o 
înştiinţare primită de acolo, în care era scris, negru pe alb, că un 
anumit dosar de la DNA-Bacău este trimis la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Piatra Neamţ. Dar respectivii domni 
procurori, din motive doar de ei ştiute, au omis cu bună ştiinţă 
să precizeze numărul acelui dosar! Pe acelaşi registru, întâlnit în 
“patria NUP-urilor”, am trăit noi experienţe: am sunat la DNA-
Bacău, căutându-l pe dl. comisar Sasu Daniel, de vreo zece ori. 
Nu era de găsit! Persoana de legătură din cadrul DNA-Bacău 
mi-a spus să revin cu un nou telefon, la prânz, când cineva 
autorizat va fi în măsură să-mi dea un răspuns. Revenind cu un 
nou telefon, am dat peste altă persoană care nu avea nici un fel 
de informaţii sau legătura, cu tot ceea ce am întrebat eu. Am 
rugat-o să-mi facă legătura cu dl. comisar Sasu Daniel, dar mi-a 
răspuns un alt ofiţer. Acesta mi-a spus că dl. Sasu nu este în 
birou, nu cunoaşte ce dosare are acesta şi mi-a trântit telefonul 
în nas, fapt ce s-a mai repetat. 
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MEDICI CONTRA MEDICI 

   În decembrie 2008, atunci când am primit înştiinţarea de 
concediere, având şi un copil mic, în vârstă de trei luni, spectrul 
şomajului în pragul sfintelor sărbători creştine m-a afectat 
profund. Starea de insecuritate materială, stress-ul şi 
incertitudinile, toate pe fondul crizei economice abia declanşată, 
m-au determinat să apelez la serviciile medicilor specialişti în 
vederea recuperării, prin tratament, a stării de sănătate. Începând 
cu medicul de familie şi încheind cu aprecierile competente a 
doi medici specialişti, cu doctoratul în psihiatrie, d-na dr. 
Cornelia Vulpe, iar cealaltă, d-na dr. Vereş, au stabilit un 
diagnostic în ceea ce mă priveşte: stare de anxietate, ca o 
consecinţă a disponibilizării mele. Apoi mi-au eliberat 
certificatele medicale pe care le-au considerat necesare. 
Cumulate cu certificatele medicului de familie, s-au adunat 28 
de zile concediu medical. Managerul SAJ-Neamţ, d-na Damoc 
Letiţia a luat cunoştinţă, în calitatea sa de medic de urgenţă, le-a 
avizat, le-a semnat, neavând nimic de obiectat, banii cuveniţi 
certificatelor medicale fiind viraţi în contul personal. Pentru că 
am îndrăznit, împreună cu avocatul ce mă reprezenta la procesul 
litigiului de muncă, să ataşez la dosarul cauzei certificatele 
medicale, solicitând daune morale şi materiale managerului şi 
comitetului director de la SAJ-Neamţ, managerul a recurs la o 
măsură extremă: i-a ameninţat pe cei doi medici. La data de 23 
februarie 2009, exact de ziua mea de naştere, d-na dr. Vereş mă 
sună pe numărul de telefon personal(-oare de unde avea nr. meu 
personal de telefon, dacă nu de la d-na Damoc?) implorându-mă 
să ne întâlnim unde doresc eu: “-D-le Iosub, vă rog să veniţi la 
mine la cabinet, sau la un restaurant, unde doriţi dumneavoastră, 
pentru a discuta nişte probleme grave şi urgente!” Am decis să 
merg la cabinetul dumneaei, din cadrul Spitalului Judeţean 
Neamţ. Acolo am întâlnit-o pe d-na doctor Vereş, extrem de 
speriată şi agitată, având totuşi grijă să scoată tot personalul din 
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cabinet, precizând că nu trebuie să ne deranjeze nimeni. Am fost 
extrem de surprins când d-na dr. Vereş mi-a relatat cum 
managerul SAJ-Neamţ, Damoc Letiţia, într-una din zilele 
anterioare, urla pe holurile spitalului, atât la dumneaei cât şi la 
şefa ei, d-na dr. Cornelia Vulpe, spunându-le: “- Pentru ce aţi 
eliberat certificate medicale, acestui nenorocit care îmi cere 
despăgubiri de 20.000 RONI? Dacă nu-l faceţi să-şi retragă de 
la dosar certificatele medicale, am să vă târâi prin tribunale, pe 
amândouă!” D-na dr. Vereş, invocând faptul că mai are un an 
pâna la pensie, m-a implorat să retrag aceste certificate 
medicale, să nu-i folosesc numele ei şi al şefei de secţie, în nici 
o împrejurare, iar acea discuţie privată să intre în mormânt! 

   Am relatat aceste fapte, de o mare gravitate, scris şi verbal, 
atât poliţiştilor, cât şi procurorilor de la DNA-Bucureşti, şi apoi 
la DNA-Bacău. Spre surprinderea mea, nimeni nu a mişcat un 
pai la aceste ameninţări, mai cu seamă că am solicitat poliţiştilor 
şi procurorilor de la DNA să asculte şi să verifice convorbirile 
mele telefonice din acea perioadă! 

   -Cu ce drept legal, etic şi deontolgic şi-a permis un medic de 
urgenţă, să ameninţe doi medici specialişti, somităţi în domeniul 
lor profesional? Oare n-au depus pe altarul MEDICINEI acelaşi 
jurământ? Cine o protejează, atât de eficient, pe d-na manager 
Damoc Letiţia, încât îşi permite să măture pe jos cu cei care stau 
în calea intereselor sale? Să aibă, oare, dreptate acei ziarişti care 
au afirmat că în spatele dumneaei stau oameni politici 
importanţi? De ce Poliţia, Parchetul şi DNA-ul se fac că plouă, 
în asemenea situaţii?  

   Am solicitat insistent ca organele abilitate să înregistreze, să 
asculte şi să verifice anumite numere de telefon şi convorbiri, 
pentru confirmarea anumitor informaţii, acestea constituindu-se 
în probe, la unele acuzaţii grave. 
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nu-mi este frică de DSP, Poliţie Economică şi nici de nimeni 
absolut, dar pentru lucrul pe care mi l-aţi făcut voi(subsemnatul 
şi colegul, Grădinaru Florin) n-o să vă iert toată viaţa! Iar 
dumneata, cu studiile tale, să te duci paznic, sau în concediu 
prenatal, de creştere a copilului! Am învăţat în viaţă, că 
pentru a-mi atinge scopurile, trebuie să mă folosesc de orice 
mijloace! Iar lui Grădinaru Florin, am să fac tot posibilul…, 
am să dau un telefon…, ca să i se anuleze permisul de 
conducere auto! Aţi lovit în cine nu trebuie! Am fost nevoită 
să sun un judecător”!  

   -De ce să suni un judecător, dacă nu ai ce-ţi reproşa? Eu cred 
că mai bine îţi angajezi un avocat priceput, cu experienţă şi 
relaţii valide! Dar de ce să-ţi angajezi un avocat când, din bani 
publici, ai la dispoziţie ditamai jurisconsultul, în persoana 
graţioasei purtătoare de brăţară la glezna stângă, în sezonul 
estival, Mitrea Luiza-Mihaela? Dacă dai telefon unui judecator, 
în loc să apelezi la înaltul profesionalism al juristei unităţii, 
miroase a trafic de influenţă? Miroase a presiuni şi chiar 
încercări de a intimida pe cei cu care te judeci? Parcă miroase… 

   În timpul litigiului de muncă, mi-am făcut vreme şi am 
poposit la DSP-Neamţ, împreună cu colegul meu, Grădinaru 
Florin. Pentru că Florin o cunoştea pe d-na Şerban(soţul său era 
procuror DIICOT), juristă de ani buni, la DSP-Neamţ, i-am spus 
că multe informaţii le avem chiar de la fostul jurist al SAJ-
Neamţ, dl. Solomon Sorin. Atunci, cu gravitate, d-na Şerban şi-a 
deschis sufletul: “-A fost Damoc pe aici, pe la biroul meu, şi m-
a surprins prin atitudinea şi mesajul dumneaei: “-Am să dispun 
firmei de pază(“GES SECURITY”, a d-lui Misăilă Dan) să-i 
rupă picioarele şi să-l snopească în bătaie pe fostul jurist, 
Solomon Sorin, dacă mai calcă vreodată în curtea SAJ-Neamţ, 
pentru că nu-şi ţine gura!” ” Ca să faci asemenea afirmaţii, să 
recurgi la ameninţări în faţa soţiei unui procuror DIICOT, ştiind 
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că Solomon Sorin îi este rudă procurorului DIICOT(dl. Şerban), 
presupune agresivitate, un temperament violent( să ne gândim 
cum le-a ameninţat pe cele două doctoriţe de la Psihiatrie, 
pentru că şi-au făcut datoria, cum a exercitat presiuni asupra d-
nei dr. Grădinaru Mirela, pe atunci şefa DSP-Neamţ, pentru că 
ne-a eliberat, la cerere, unele documente) şi un posibil  “spate” 
politic, puternic. Poate că, din acest motiv, d-na manager 
Damoc mi-a reamintit că nu-i este frică de absolut nimeni! 

   Directorul-economic de la SAJ-Neamţ, Pantaziu Constantin, 
m-a abordat direct: “-Şi ce dacă te-ai dus la Harabagiu, crezi că 
ai să rezolvi ceva? Şi de ce-ţi bagi nasul în hârtiile societăţii, că 
noi, oricum, suntem corecţi!” Citind cu atenţie această mărturie, 
veţi trage singuri concluziile. Pe măsură ce evenimentele se 
derulau, subsemnatul a alimentat, cu generozitate, instituţiile 
Statului de Drept numai cu documente probatoare asupra 
naturii…corectitudinii de la SAJ-Neamţ. Pantaziu Constantin şi-
a permis să mă ameninţe cu moartea, e drept, doar prin 
împuşcare, precizând: “-Avem relaţii la Poliţie, DNA, 
Parchet, pe linie politică până la Bucureşti, cu excepţia 
Strasbourgului, iar tu, şi ziariştii tăi, sunteţi nişte păcălici!” 
Pentru ca inventarul să fie complet, directorul economic al SAJ-
Neamţ a uitat, probabil, cum se confesa colegului meu, Blaga 
Vasile(mecanic), cu prilejul zilei sale(onomastica, de “Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”): “-Mi-e ruşine de copii mei, că o 
să merg la închisoare. Am greşit, am să plătesc.” Nu-i de dorit 
răul cuiva, dar de la această declaraţie, între patru ochi, şi până 
la defilarea prin curtea unităţii, strigând fericit, în timp ce agita 
o hârtie ce conţinea un N.U.P., privitor la autoturismul despre 
care cinci(5) angajaţi ai SAJ-Neamţ, în declaraţiile date de 
bunăvoie, la Poliţia Judeţeană-Neamţ, l-au numit “CADOU”, 
este cale lungă. Cu toate că dl. comisar Andronic Lucian 
(Serviciul Fraude Economice) propune procurorului să fie dat 
dosarului numar unic de înregistrare, pentru a fi trimis la 
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DNA, privitor la fapte de corupţie, rezultatul final datorat 
procurorului, este N.U.P! În România, ţara tuturor 
posibilităţilor, pentru unii, ajungi uşor de la agonie, la extaz! Nu 
pot trece cu vederea că toţi colegii mei, care au dat declaraţii 
scrise, au fost ameninţaţi, atât de către Damoc Letiţia cât şi 
de Pantaziu Constantin(vezi doc. în Anexa) 

      Azi, 30 noiembrie 2009, de Sf. Andrei, poate pentru că am 
pus prea mult usturoi la tocul uşii, înştiinţarea de NUP, primită 
nesperat de dl. Pantaziu, m-a ocolit, în schimb, pe mine, deşi eu 
am fost autorul denunţului încă de acum şase(6) luni de zile! 
Cred că nu am obţinut acest document pentru că sunt prea 
insistent şi consecvent în a ataca, legal, toate rezoluţiile 
discutabile. În Anexa cărţii, veţi găsi şi o declaraţie a d-lui 
Murariu Stelian, administrator în cadrul SAJ-Neamţ, adresată d-
lui procuror-şef al structurii centrale DNA-Bucureşti. Prin 
intermediul acestui document autorităţile Statului sunt informate 
că managerul Damoc Letiţia şi directorul economic Pantaziu 
Constantin au exercitat presiuni asupra întregului personal 
TESA( vreo 24 de persoane), inclusiv cele două juriste, 
obligându-i pe aceşti angajaţi să declare, sub propria semnătura: 
“ cel ce a încredinţat documente să-şi semneze pe loc 
demisia”! Toate declaraţiile au fost scrise pe un anumit tip de 
formular tiparit! Conducerea SAJ-Neamţ era încredinţată, 
nejustificat, că anumiţi angajaţi ar fi oferit unele documente şi 
informaţii subsemnatului, pentru a-şi continua demersul în 
instanţă. Conducerea SAJ-Neamţ va trebui să conştientizeze că 
este o instituţie de Stat, susţinută de bani publici, nicidecum un 
serviciu secret, o bază militară secretă sau o fabrică de 
armament! Nu trăim pe plantaţii sclavagiste din America Latina 
şi nici în Rusia stalinistă. Ce are de ascuns conducerea SAJ-
Neamţ, dinaintea organelor de anchetă, investigare şi cercetare 
statală? 
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*Aduceri aminte…Cât de mult, sau de puţin, mi-am justificat 
salariul, ar putea să spună chiar d-na Damoc Letiţia, dacă şi-ar 
mai aminti cum a intrat, în vara anului 2001, cu autoturismul 
său, în gardul unei proprietăţi, situată pe strada Lenin, din Piatra 
Neamţ, lângă fosta secţie “Finanţe”. La ordinul directorului 
tehnic, Cucoş Ciprian, am fost nevoit, eu şi un coleg, să 
îndreptăm, să sudăm şi să vopsim gardul proprietarului, pentru 
că respectivul a ameninţat-o pe d-na Damoc Letiţia că o va 
acţiona în instanţă.  

   Pe bani publici se pot remedia accidentele şi daunele 
provocate altora, de către cei care dorm, atât de liniştiţi, 
noaptea!  Celălalt accident de circulaţie, prin vara anului 2006, 
are o legătură strânsă şi cu zoologia. Întoarsă dintr-un periplu 
automobilistic, cu capota-faţă a maşinii personale făcută zob, de 
către un armăsar din mediul rural, lipsit de discernământ, 
Damoc Letiţia(poreclită de către anumiţi subordonaţi TESA, 
“Stareţa”) a dat dispoziţie să-i fie reparată maşina, urgent, 
deoarece în dimineaţa următoare trebuia să plece la Bucureşti. 
Cu materialele din gestiunea SAJ-Neamţ, i-am reparat toate 
stricăciunile rezultate în urma coliziunii frontale cu acea 
cabalină nărăvaşă, lipsită de lumina studiilor academice. La 
trecerea dintre ani(2006-2007), neatentă la recomandarea de tip 
american, “păzeşte-ţi spatele”, Damoc Letiţia, ducând dorul 
accidentelor auto, a intrat cu spatele maşinii într-un stâlp. Nici 
atunci, nici înainte, nu mi s-a reproşat de către managerul cu 
vocaţie de cascador, că nu-mi justific salariul. Ca să nu-mi ies 
din mâna, d-na Damoc Letiţia mi-a indicat un nou obiectiv, în 
timpul programului de serviciu, deci pe bani publici: 
autoturismul fratelui său, Ciubuc Sever, director de credite la 
B.C.R-Neamţ. Îmi revenea onoarea, de această dată, să-i 
vopsesc în totalitate autoturismul, deoarece urma să plece în 
concediu, pe Litoral. Între cei doi reprezentanţi ai familiei 
CIUBUC, cuvânt atât de cunoscut în România, este o mare 
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diferenţă: fiecare mulţumeşte pentru serviciile prestate, în felul 
său! Dl. Ciubuc Sever mi-a făcut cadou, o sticlă de vin, la trei 
sferturi. Ca o adevarată doamnă, Damoc Letiţia( pe numele de 
fată, CIUBUC), mi-a mulţumit pentru toate, o dată şi bine, în 
Ajunul Crăciunului 2008:  mi-a desfăcut contractul de muncă 
abuziv şi ilegal!!! Nu doresc nimănui astfel de “cadouri”, 
“mulţumiri” şi…”ciubucuri”! Până la urmă, fiecare înţelege şi 
aplică învăţătura creştină, în felul său! De aceea, în această lume 
imperfectă există şi femei, care dorm atât de liniştit noaptea, ca 
d-na Damoc! 

   Tot în aceeaşi perioadă, managerul-cascador Damoc Letiţia-
Gabriela, din motive necunoscute, neglijată pentru o fracţiune 
de secundă de către îngerul său păzitor, pierzând controlul 
volanului, s-a rostogolit cu autoturismul personal de vreo câteva 
ori, deşi nu era urmărită ca-n filme, de către D.N.A. Din fericire 
pentru soarta banilor publici alocaţi S.A.J-Neamţ, d-na Damoc a 
scăpat teafără şi nevătămată corporal, dar s-a ales cu o 
sperietură zdravănă. După cum aţi observat, doamna 
automobilistă, spaima cabalinelor şi stâlpilor de la şosea, a 
respectat tradiţia: maşina a fost făcută zob! Poate şi din dorinţa 
managerului-automobilist de a mă lipsi de ocazia unui nou  
ciubuc, locul rablei autohtone a fost luat de mai eleganta şi 
costisitoarea “SKODA Octavia 2”, la modestul preţ de numai 
18-19 mii de euro. 

   Din partea directorului economic, dl. Pantaziu Constantin, am 
primit versurile aceleiaşi poezii, compusă de d-na Damoc: “ -Nu 
vă justificaţi salariile!” Când mi-am consultat bloc-notesul cu 
amintiri, am dat, din întâmplare, şi peste numele d-lui Pantaziu. 
Ce-am găsit acolo? Nenumărate lucrări de reparaţii-întreţinere, 
tinichigerie şi vopsirea integrală a caroseriei autoturismului, 
proprietatea personală a d-lui Pantaziu. Toate s-au făcut în 
timpul programului, cu bani publici! 
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PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA? 

   De când s-a aprobat legea cu privire la serviciul de pază a 
instituţiilor(de cca. 9 ani) o rudă de sânge, de gradul 2(doi) a 
directorului tehnic al SAJ-Neamţ a câştigat, an de an, 
“transpirând” în felul său specific, licitaţiile de atribuire a 
contractului de pază. Este vorba de dl. Dan Misăilă, 
actualmente un personaj foarte bine plasat în plan financiar şi 
cu relaţii sus-puse, având neamuri în Poliţie(naşul său este 
comisarul-şef Gherasim din cadrul Biroului de Pază şi 
Ordine Publică-Neamţ) . S-a înţeles, cred eu, ce gen de 
cadouri oferă şeful “GES-SECURITY” domnilor amabili 
(vezi cazul directorului economic de la SAJ-Neamţ, dl. 
Pantaziu Constantin): un autoturism “Fiat Linea”, nou-nouţ 
nu-i o fondantă, măslină sau legătură de mărar!  

   Ar fi interesant de cercetat, de ce patronul “GES-SECURITY” 
a schimbat, de 
câteva ori, numele 
societăţii sale. Că 
societăţile au fost 
când pe numele său, 
când pe cel al soţiei 
sale, cred că e mai 
puţin relevant. Un 
alt nume de firmă 
folosit şi înregistrat 
pentru servicii de 
pază de către dl. 

Misăilă Dan este “CONADI”. Sper că nu a recurs la această 
procedură pentru a se sustrage plăţilor importante către Statul 
Român!  
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   Procedurile legale de a participa la o licitaţie de achiziţie 
publică, obligă pe participant să nu aibă datorii către Stat. Dacă 
acest domn Misăilă avea datorii substanţiale către Stat, cine i-a 
facilitate obţinerea unor “hârtii” curate? În urma plângerilor 
subsemnatului, surprinzător pentru mine, dl. Misăilă Dan pierde, 
subit, contractul de licitaţie al firmei sale de pază, vânzând în 
acelaşi timp societatea altei rude de gradul doi(fratele soţiei sale, 
Cucoş Alexandru) pentru a rămâne pe mâini bune(în familie), 
fapt confirmat de dl. comisar Andronic Lucian, ofiţer în cadrul 
Serviciului de Fraude Economice: “-Ce să-i mai fac eu, lui 
Misăilă, dacă a vândut societatea?” 

   Dl. Misăilă a pornit la drum cu cca. zece angajaţi, dar într-o 
perioadă scurtă de timp a ajuns să aibă peste 1500 de angajaţi, 
fapt confirmat de insuşi dl. Misăilă, personal! Mai cunosc că, pe 
firmă, are între 50 şi 100 de autoturisme, nenumărate imobile în 
judeţul Neamţ şi în ţară. Cunosc de la unele persoane, care au 
lucrat la firmele d-lui Misăilă, că nu au fost plătite, şi nici nu au 
fost angajate cu carte de muncă! Insistând asupra ofiţerului care 
investiga acest caz, respectiv dl. comisar Andronic Lucian, 
acesta a precizat: “-Ce vrei mă? Omu` a muncit pentru banii 
ăştia!”  Nu ştiu ce răspuns ar da domnii de la DIICOT-
Bucureşti, în acest caz de management “gospodăros”!  

    Deşi au trecut opt(8) luni de zile de când firma de pază “GES 
SECURITY” a renunţat subit la contractul cu SAJ-Neamţ, unii 
procurori nemţeni l-au cadorisit pe dl. Pantaziu cu un tradiţional 
NUP!  

  * Revin azi, 23 decembrie 2009 cu o precizare demnă de luat 
în seamă: autoturismul “FIAT-Linea” cu nr. de înmatriculare “B 
79 KYI”, înmatriculat pe numele firmei “GES SECURITY” se 
află în continuare în posesia directorului economic al SAJ-
Neamţ, Pantaziu Constantin, deşi unii procurori l-au disculpat, 
susţinând că dl. Pantaziu nu a făcut parte din comisia care a pus 
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umărul la câştigarea contractului timp de nouă ani!!! Orice om 
normal se poate întreba: de ce şi-a “uitat” dl. Misăilă Dan acel 
autoturism nou-nouţ în ograda d-lui Pantaziu? Iniţial, dl. 
Pantaziu, în timpul anchetei îşi ascundea “cadoul” între 
blocurile din apropierea SAJ-Neamţ, mai exact pe str. Mărăţei, 
în faţa blocului 186. În perioada anchetei l-am sunat de pe 
telefonul meu mobil pe dl. comisar Andronic Lucian din cadrul 
Serviciului Economic, l-am adus la faţa locului cu autoturismul 
meu personal(“AUDI A4”, pe care am fost nevoit să-l vând 
pentru a putea continua investigaţiile în vederea stabilirii 
adevărului). Acolo, dl. comisar Andronic Lucian a făcut un 
număr de fotografii în prezenţa mea şi a colegului Grădinaru 
Florin. După ce d-na procuror Cucoş Camelia i-a acordat un 
stupefiant NUP d-lui Pantaziu, l-am sunat pe dl. comisar 
Andronic: “-D-le comisar, vă rog să-mi daţi şi mie un rând de 
fotografii reprezentând maşina lui Pantaziu, ascunsă între 
blocuri!” Prin răspunsul său, dl. comisar m-a uimit: “-Am şters 
fotografiile deoarece eu le-am făcut pentru mine şi pentru a le 
putea face şi depune la dosar îmi trebuia mandat de la 
procurorul ce instrumenta acest caz, d-na procuror Cucoş 
Camelia!” Ceea ce m-a surprins, din nou, a fost replica 
directorului economic de la SAJ-Neamţ, Dl. Pantaziu 
Constantin, fidelă şi identică în conţinut cu spusele comisarului 
Andronic Lucian! Puteţi trage dumneavoastră o concluzie 
privitoare la modul în care se fac anchete la Piatra Neamţ. Mă 
întreb justificat: au colaborat cu făptuitorul, instituţiile Statului 
de Drept prin funcţionarii săi, Andronic şi Cucoş, sau nu? A 
distrus probe valide ce atestă existenţa corpului delict, sau nu? 
A existat complicitate şi distrugere de probe, sau nu? Dar 
martori au existat în ambele situaţii ce mi-au permis aceste 
întrebări! “Cadoul” fotografiat şi înmatriculat pe firma d-lui 
Misăilă Dan, “GES SECURITY” trăgea greu la cântarul 
imaginii milionarului în euro, Dan Misăilă, considerat extrem de 
influent, beneficiind de protecţii înalte. Dacă toţi fac parte dintr-
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un nevinovat joc pentru preşcolari, “DOMINO CU 
FIGURINE”, o piesă care calcă strâmb, afectează întregul 
sistem. Într-o presupusă construcţie de acest gen, responsabilii 
de rezistenţa şi securitatea sa, nu vor permite defecţiuni şi 
stângăcii! Oare de ce nu pot uita celebrele versuri unioniste: 
“Unire-n cuget şi simţiri”? 

* Azi, 05 decembrie 2009, un articol generos, din 
“JURNALUL NAŢIONAL” mi-a deschis noi oportunităţi, 
probând că nu am greşit în privinţa investigaţiilor personale. 
Articolul este intitulat, sugestiv: “Puşculiţa portocalie-Cum a 
strâns Pinalti bani pentru partid” şi poate fi găsit în anexa cu 
documente a acestei cărţi-jalbă-pamflet.  

   Înaintea ultimei licitaţii,  pe care Misăilă Dan şi-a adjudecat-o, 
obţinând  contractul firmei sale de pază cu SAJ-Neamţ, pentru a 
noua(9) oară consecutiv, un nou amănunt trebuie semnalat: Dan 
Misăilă, fiind plecat în Austria, la meciul de fotbal România-
Austria, şi-a ghidat prin telefon o persoană de încredere, să vină 
la SAJ-Neamţ pentru a ordona neînceperea procedurii de 
achiziţionare a acestui contract, pâna ce nu se întoarce de la 
meci, din Austria! Acea persoană a intrat în biroul celor două 
juriste(Mitrea Luiza Mihaela şi Gafiţa Lucica) şi le-a ordonat: “-
Nu daţi drumul contractului, până nu vine şefu` din Austria!” 
Chiar dacă m-aş repeta, insist ca să se înţeleagă de ce natură este 
acest gen de relaţii. Dan Misăilă este rudă de sânge cu directorul 
tehnic, Cucoş Ciprian. Dan Misăilă şi-a vândut societăţile, 
înfiinţând altele, părând a se sustrage de la plata unor sume 
importante către Stat. De unde avea documentaţia necesară 
pentru a participa la licitaţii, dacă avea datorii imense? 
Concluzia jurnalistului care a prezentat ce se ascunde în dosul 
“Puşculiţei portocalii”(“Jurnalul Naţional”, din 05. 12. 2009) 
este logică: câteva cadouri, NUP-uri, mită, trafic de influenţă, 
sprijin politic în activităţi veroase, existenţa unor grupuri de 
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interese etc. Toate acestea se petrec şi sub nasul managerului 
Damoc Letiţia, a poliţiştilor din Neamţ, a magistraţilor din 
Neamţ, a DIICOT-ului din Neamţ, a DNA-ului de la Bacău şi 
Bucureşti, iar subsemnatul este acuzat că ar prejudicia grav 
imaginea SAJ-Neamţ şi a d-nei Damoc Letiţia. De ce sunt 
ţinute, ascuns, dosarele penale ale managerului SAJ-Neamţ, 
numai cei care sunt implicaţi pot spune. 

   Într-una din serile agreabile ale lunii noiembrie a.c., am fost 
invitat la un ceai, de către un avocat, fiul unui fost mare 
magistrat. Între două guri de ceai, avocatul n-a rezistat tentaţiei 
de a-mi face o mărturisire: “-Procurorul-şef de la DNA-Bacău, 
dl. Humulescu Emanuel, locuieşte în Piatra Neamţ, la două 
blocuri distanţă de tine, şi este amic foarte bun cu primarul 
Gheorghe Ştefan. Vezi, că Humulescu este omu` PDL-ului şi 
ascultă tot ce-i spune Gigi, iar Dan Misăilă s-a încumătrit cu 
magistraţi şi procurori! Mai bine ţi-ai vedea de treaba ta, îţi spun 
prieteneşte, că ne cunoaştem de atâta timp! Să ştii că ai deranjat 
interese foarte mari, pe linie politică!” Abia acum am înţeles 
adevăratul sens al ameninţării d-nei Damoc Letiţia: “-Aţi lovit 
în cine nu trebuia, da` lasă, că o să vedeţi voi!” Cât priveşte 
“cadoul” promis prin intermediul directorului economic 
Pantaziu Constantin(un “buchet” de gloanţe) am dreptul să 
presupun că oricare din cei implicaţi ar fi capabil să tocmească 
un racket ucrainean, sau un fomist autohton. Cel mai grav aspect 
este că toate instituţiile Statului se distanţează, amână, 
tergiversează cu bună-ştiinţă, pasează dosarul de la unul la altul, 
tranformându-mă în minge de ping-pong, îmi râd în nas, ori şi-
au băgat vată-n urechi. Cineva a încasat bani grei din aceste 
“tăceri”? Cineva a dat comenzi politice? Persoana mea încurcă 
anumite aranjamente şi bruiază traficul banilor pentru un anume 
partid? De ce aceste ameninţări prin impuşcare, cu dedicaţie atât 
de directă? Până acum, din smochinul mafiot n-a picat nici o 
trufanda!    
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INTERDICŢIE DE GAULEITER! 

   Pentru a proba eficienţa acestui serviciu de pază, în data de 13 
februarie 2009, când am avut obrăznicia să solicit daune morale 
conducerii SAJ-Neamţ, în aceeaşi zi d-na manager Damoc 
Letiţia emite o înştiinţare, afişată şi lipită pe ghereta agenţilor de 
pază(vezi anexa) prin care solicita acestei firme să nu-mi mai 
permită, mie şi încă unui coleg, accesul în instituţia SAJ-Neamţ 
cu toate că aveam de recuperat documente personale 
importante!!! În acest sens, firma de pază se conformează 
ordinului încălcând legislaţia. SAJ-Neamţ fiind o instituţie de 
Stat de interes naţional, oricine se legitimează la poartă poate fi 
condus unde are nevoie! În ce bantustan sud-african a învăţat 
managerul Damoc aceste practici ilegale, inumane şi 
discreţionare? 

   -De ce, doar mie şi colegului meu, ne-au fost restricţionate 
aceste drepturi fireşti, şi nu la toţi cei zece muncitori 
disponibilizaţi abuziv? Copia acestui document se află la Poliţie, 
Parchet, DNA, IGPR, etc. Până acum, s-a dat N.U.P favorabil 
managerului Damoc Letiţia, atât de către procurorul care s-a 
ocupat de acest caz, cât şi de dl. prim procuror  Togan 
Alexandru(cuscrul unei subalterne a d-nei manager Damoc). 
Prin avocatul nostru, atacăm această rezoluţie a prim-
procurorului Togan(ieşit subit la pensie după acest NUP 
discutabil!), ne prezentăm la termenele de judecată unde, spre 
stupoarea noastră, constatăm că dosarul nostru 
ajunge…incomplet, de la Parchet la Judecătorie, deşi distanţa 
dintre aceste două instituţii nu este, oricât am vrea, mai mare de 
20(douăzeci de metri!). După patru termene(4 luni) de 
tergiversări, d-na judecator Jitaru Maria dispune d-nei 
procuror……. o amendă administrativă, primului procuror în 
exerciţiu, de… 400 lei(!!!) iar următorul termen, al 5-lea, este 
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dat pentru data de… 7 decembrie 2009(sper că nu în funcţie de 
culoarea politică a celui care iese din urnă!!) 

 

 

CASCADA  PENSIONĂRILOR 

    Deşi am doar 39 de primăveri, aş fi bucuros să-mi ajute bunul 
Dumnezeu să pot apuca şi eu pensia, sănătos şi neciuruit de 
gloanţele promise cu generozitate, de un anumit anturaj mai 
bine dotat din punct de vedere militar. 

   Uneori, cred şi în coincidenţe, dar când acestea sunt în număr 
mare, mă mai întreb: de ce?  

Dosarul subsemnatului a trecut prin multe mâini:  

-comisar-şef Păduraru Mihai- la 7 zile după ce şi-a dat 
acordul de propunere NUP, în cazul interdicţiei de a intra în 
unitatea SAJ-Neamţ, se pensionează! 

-la d-ra procuror Bîlha Daniela, acelaşi dosar ca la pct.1, este 
ţinut în lucru trei luni, după care d-na procuror se recuză! 

-d-na prim-procuror de la municipiu, Vasilache, ia cunoştinţă 
de acest dosar, îmi mărturiseşte, mie şi colegului meu Grădinaru 
Florin, că: “D-na Damoc Letiţia este apreciată de cine nu 
trebuie, dar are multe dosare la Parchet”- Ce credeţi că se 
întâmplă şi cu d-na prim-procuror? Se pensionează! 

-dl. procuror-criminalist Păuna Neculai ia cunoştinţă de dosar 
şi îmi mărturiseşte, fără a lua vreo măsură:”-Ce Mafie, ce 
Caracatiţă!!!”-după aproape două luni, se pensionează! 
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-dl. procuror Fălticeanu Ion-dă soluţia de NUP referitor la 
pct.1, după ce l-a preluat de la d-na procuror Bilha, având deja 
decizia de pensionare în buzunar, iar după acordarea NUP, se 
pensionează! 

-dl. prim-procuror la judeţ, Togan Alexandru (cuscrul unei 
subalterne a managerului Damoc Letiţia, dispecera Capşa 
Aneta, aceasta doamnă cu nume de berărie, este soţia preotului 
nemţean Capşa), este de acord cu NUP-urile subalternilor 
dumnealui, dar după aproape două luni, ce credeţi că face? 
Fireste, iese la pensie! În locul său este numit prim-procurorul 
Viorel Ion Nica. La propunerea procurorului Grădinaru 
Christian şi a procurorului-coordonator Bîlha Daniela, 
asistăm la încă o probă de generozitate creştină(în fapt, o 
variantă îmbunătătită a creştinismului justiţiei nemţene): 
directorul economic al SAJ-Neamţ, Pantaziu Constantin(care m-
a ameninţat cu moartea prin împuşcare!) primeşte, de-acum, 
tradiţionalul N.U.P ! Bineînţeles, după un autoturism pe care l-a 
primit cadou de la firma de pază “GES-SECURITY”! Conform 
unei zicători, aparţinând ziaristului de investigaţii, dl. Silviu 
Alupei (realizatorul emisiunii “În atenţia DNA” de la “OTV-
Bucureşti), “NUP-NUP…ŢUP-ŢUP…”, d-lui Pantaziu 
Constantin i se mai acordă încă un N.U.P, pentru ca primul să 
nu fie singur! “Unde-s doi, puterea creşte!” 

-dl. procuror DIICOT, Şerban (soţia sa lucrează, din 
întâmplare, probabil, de vreo 30 de ani, la Direcţia de Sănatate 
Publică-Neamţ, forul superior al Serviciului de Ambulanţă 
Judeţean-Neamţ). Din cele 6(şase) emisiuni tv la care am 
participat cu dosarul meu, este imposibil să nu-i fi adus cineva 
la cunoştinţă despre anumite manevre executate generos cu 
banii publici-se pensionează, întâmplător, în aceeaşi perioadă 
cu procurorii Togan Alexandru, Fălticeanu Ion, Păuna 
Neculai. 
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TRIUNGHIUL “BERMUDELOR” ROMÂNEŞTI 

   În dosarul nr. 4235/2009, în care s-a judecat cauza privind 
litigiul de muncă dintre subsemnatul şi conducerea SAJ-Neamţ 
în care am avut câştig de cauză, prin avocatul meu Baltag 
Lucian am depus chitanţele în valoare de 500 RONI 
reprezentând onorariul cuvenit acestuia, iar la sfârşitul şedinţei 
rămânem surprinşi văzând cum cheltuielile de judecată ne sunt 
respinse, fapt incredibil într-o ţară europeană, dar situată pe 
primul loc la corupţie!!! Imediat, avocatul meu, studiind 
dosarul, a constatat cu stupoare că chitanţele au dispărut din 
dosar, cu toate că acest caz nu trecuse prin mâinile lui Iosefini, 
sau David Copperfield!! Întrebându-i pe magistraţi de ce nu s-au 
consemnat chitanţele la dosar şi de ce acestea lipsesc, am primit 
un răspuns pe măsura JUSTIŢIEI ROMÂNEŞTI: ”-Da` ce, 
domnule Iosub, noi iţi păzim chitanţele dumitale?!” Cu toate că 
nu sunt o persoană tupeistă,  am întrebat revoltat: “-Da` ce, 
domnilor magistraţi, le păzeşte mama sau tata? Aceste 
documente oficiale erau în ograda Justiţiei, nu în ograda mea!” 
Am trecut cu vederea că din daunele materiale şi morale n-am 
primit nimic, dar nu se pot trece cu vederea dispariţii 
misterioase, ca-n Triunghiul Bermudelor, deşi noi ne aflam în 
Codrii Neamţului, nu în Codrii Vlăsiei. Cine a zis “că-n 
România se fură ca-n codru”, a trăit experienţe personale extrem 
de dure. Preşedintele care a judecat, atunci, această cauză, a fost 
judecatorul Dan Magdalena, alături de Cârjă Lenuţa-judecător. 

   Împreună cu avocatul meu, am decis să atacăm, prin recurs, la 
Curtea de Apel Bacău, hotărârea judecătorească. Dosarul a fost 
preluat de preşedintele Vizitiu Camelia-judecător, Grosu 
Valerica Niculina-judecător şi Pârjol Năstase Doru Octavian-
judecător, care au “respins ca nefondat recursul civil, formulat 
de recurentul reclamant Iosub Jănel împotriva sentinţei civile nr. 
255/10.04.2009, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 
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şi viclean, de o mână interesată. Este notoriu scandalul făcut pe 
holul Spitalului Judeţean Neamţ de către managerul Damoc 
Letiţia împotriva medicilor psihiatri(cu doctorate!) care mi-au 
eliberat întemeiat, justificat şi legal, concediile medicale. 
Managerul SAJ-Neamţ, d-na Damoc Letiţia era speriată că 
aceste concedii medicale presupun cheltuieli mari la vreme de 
criză, mai ales după ataşarea documentelor la dosarul cauzei. 
Cine altcineva ar fi putut fi interesat de acele chitanţe banale? 
Ca să înţelegem cine răspunde de “Lanţul amintirilor” nu pot 
ignora faptul că dl. Ivănuşcă Lucian, fost şef de compartiment în 
cadrul SAJ-Neamţ, actualmente ofiţer SRI, este căsătorit cu o 
doamnă judecător. Soţia sa, până nu demult, a fost Preşedintele 
Tribunalului Judeţean Neamţ. În decursul anului 2009, dl. ofiţer 
SRI, Ivănuşcă Lucian, a fost văzut de vreo trei ori, nu numai de 
subsemnatul, în incinta SAJ-Neamţ, ultima dată, prin octombrie 
a.c. îmbrăţişându-se cel puţin fratern cu d-na manager Damoc 
Letiţia!  

Neavând cunoştinţă de sabotaje, ori de existenţa unor agenţi 
străini în incinta SAJ-Neamţ, pot presupune fără rea-credinţă, că 
între cei doi s-au schimbat anumite informaţii, domestice şi 
nesecrete. Cum ar fi, spre exemplu, existenţa unui dosar în care, 
cineva de la SAJ-Neamţ, ar prejudicia nemotivat imaginea 
imaculată a unei sfinte, aceea putând fi chiar managerul Damoc 
Letiţia. Cavalerul dreptăţii urmând să transmită protestul 
justificat, mai departe, unei urechi calificate în descifrarea 
tainelor Justiţiei din România. Pur şi simplu, mă gândesc că ar fi 
posibil şi aşa ceva, fără să acuz de ceva, pe cineva! Ipotezele, 
supoziţiile şi presupunerea nu reprezintă acuzţii. 

   *Azi, 07 decembrie 2009, după încheierea celui de-al doilea 
tur de scrutin la prezidenţiale, după cinci(5) termene şi cinci luni 
de zile de incredibile tergiversări, am participat la o nouă 
şedinţă a Judecătoriei Piatra Neamţ. Am constatat că dosarul nu 
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a ajuns de la Procuratură până la Judecătorie, deşi distanţa dintre 
cele două, este doar de douăzeci(20) de metri! Azi, la a cincea 
şedinţă, şi-a făcut apariţia şi managerul Damoc Letiţia. 
Preşedintele completului de judecată, d-na judecător Jitaru 
Maria(fost preşedinte al Tribunalului-Neamţ) m-a întrebat: “- 
Mai aveţi cumva vreo copie a plângerii împotriva rezoluţiei 
prim-procurorului? Vă întreb, pentru că numărul dosarului pe 
care-l deţin face referire la cu totul altceva! –Dacă aveţi aşa 
ceva, vă rog să depuneţi în termen de trei zile! Următorul 
termen va fi la data de 25 ianuarie 2010!”  Când am auzit aşa 
ceva, era să cad peste boxa acuzaţilor, amintindu-mi că, la o zi 
diferenţă, la 26 ianuarie, este şi ziua de naştere a fostului 
dictator, Nicolae Ceauşescu! Ce m-aş fi făcut dacă nu eram 
băiat strângător, devenit fără plăcere posesorul unei baze de 
date-documente şi CD-uri, bine propejată, cu ajutorul căreia mă 
pot apăra, eficient, de multe persoane influente? Imediat se 
punea piatra de mormânt peste cavoul acestui dosar! 

    Revin asupra întrebării d-nei judecător Jitaru M.:  

“- Mai aveţi cumva vreo copie a plângerii împotriva rezoluţiei 
prim-procurorului? Vă întreb, pentru că numărul dosarului pe 
care-l deţin face referire la cu totul altceva! –Dacă aveţi aşa 
ceva, vă rog să depuneţi în termen de trei zile! Următorul 
termen va fi la data de 25 ianuarie 2010”, şi a faptului că cele 
două coperţi galbene, nu se referă la “Plângere împotriva 
rezoluţiei procurorului”. D-na judecător Jitaru nu a binevoit să-
mi spună ce conţinut avea dosarul galben din faţa dumneaei, 
pentru că “Plângerea împotriva rezoluţiei prim-procurorului” se 
afla în dosarul nr. 579/P/2009. La al 4-lea termen, d-na 
judecător Jitaru M. a dispus consemnarea unei amenzi de 400 
Roni, primului procuror interimar, deoarece, de 4 luni de zile, 
dosarul nu a ajuns de la Procuratură, la Judecătorie! La al 5-lea 
termen, deşi a fost consemnată şi o amendă, mă întreb cum de 
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este posibil ca Procuratura să trimită altceva? La al 6-lea termen 
mă pot trezi cu surprize mai mari: ori să mi se “fabrice” un alt 
dosar, ori să mă trezesc, din parte vătămată, în inculpat pentru 
nu ştiu care motive! În România, am constatat că se pot “pierde” 
probe, dintr-o “neglijenţă” bine studiată, pentru a fi “rătăcite” 
prin alte dosare.  Din prevedere, m-am îngrijit să deţin şi copii 
ale tuturor documentelor aflate la acest dosar. Cu toate acestea, 
în dosarul cu pricina, bate vântul, de la o copertă galbenă, la 
alta! Ce “şobolan” de arhivă se hrăneşte cu probele din dosarul 
meu? Sunt convins că se urmăreşte un anumit rezultat, 
profitându-se, cinic, şi de faptul că aceasta este ultima cale de a 
ataca vreo hotărâre judecătorească!!! Constat că, sub un pretext 
nevinovat, se urmăreşte “omorârea” dosarului! Nu cred că 
justiţia are nevoie de experţi în asasinarea probelor, ci de 
magistraţi respectabili, bine plătiţi şi incoruptibili.  

*Notă din 09. 12. 2009 .  Din “amărâtul” meu de dosar, din 
probele care s-au mai păstrat, din investigaţiile personale şi ale 
celor care s-au dedicat acestui caz, am desprins câteva concluzii, 
suficient de amare pentru a mă menţine treaz şi vigilent: un 
sistem cumetrial de relaţii, vopsit politic, din care nu lipsesc 
nume bine plasate în cele trei-patru sfere de putere ale statului 
de drept, cu pârghii funcţionale şi eficiente, la mai toate 
nivelele. Nu pot uita afirmaţiile directorului economic al SAJ-
Neamţ, Pantaziu Constantin: “-Avem relaţii in Poliţie, 
Parchet, DNA, DIICOT, IGPR, la toate ministerele şi nu în 
ultimul rând, relaţii politice importante. Jane, eşti mic copil 
faţă de anturajul nostru şi n-ai să reuşeşti niciodată, nimic. 
Numai la Strasbourg n-avem relaţii. Acolo poţi să mergi, 
dacă doreşti, cu ziariştii tăi cu tot, pentru că sunteţi nişte 
păcălici!!!”  

   Azi, 09. 12. 2009, constat că dl. Pantaziu Constantin a avut, 
deocamdată, dreptate! În campaniile electorale din ultima vreme 
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s-au îndesit referirile la “moguli”, “sistemul ticăloşit”, “grupuri 
de interese”, “spălări de bani”, “transparenţa şi eficienţa în 
cheltuirea banului public”,  “mafiile”, “drepturile omului”etc.  
În loc să-mi pierd curajul, văzând şi simţind pe propria-mi piele 
cu cine mă confrunt, mi-am găsit suportul spiritual în Sfânta 
Scriptură şi spusa Apostolului Pavel, în “Epistola către 
Romani”: “SI DEUS PRO NOBIS, QUIS CONTRA 
NOS?”(“Dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva 
noastră?”) (Romani: cap. 8, v. 31) 

*     LA ORDIN !   Încă un amănunt picant: m-am prezentat în 
audienţă la prim-adjunctul IJP-Neamţ, dl. comisar-şef Bezim 
Stelică, având bune referinţe în privinţa acestuia. Veneam la 
dumnealui, prin martie 2009, cu câteva probe elocvente din 
dosarul meu. Din precauţie, n-am oferit pe tava, chiar totul. Am 
fost primit, cu disponibilitate, în biroul său personal. În timpul 
dialogului m-am referit la maşina aşa-zisului ziarist Harabagiu 
Ge., şi autoturismul oferit cadou de către firma GES 
SECURITY, directorului economic de la SAJ-Neamţ, Pantaziu 
Constantin. Reacţia d-lui comisar-şef, Bezim Stelică a fost 
spontană: “-Cine pune mâna pe acest dosar şi nu-şi face treaba 
ca lumea, îi sare scaunul de sub fund! Am să-l chem pe Pânzariu 
Ion, şeful serviciului Fraude Economice şi am să-i ordon 
coordonarea acestui dosar! Iar dacă întâmpini dificultăţi din 
partea ofiţerilor de Poliţie, uşa mea îţi va fi deschis tot timpul!” 
Am fost nevoit şi serios motivat să revin la dl. comisar-şef 
Bezim Stelică, dar nu înainte de a schimba câteva cuvinte cu 
ofiţerul SRI, Ivănuşcă Lucian şi inspectorul principal, Marazliu 
George( arestat, momentan, pentru trafic de influenţa şi luare de 
mită, dar după vreo zece zile a fost eliberat, fără să cunosc în ce 
condiţii!). Soţiile celor doi ofiţeri(Ivănuşcă şi Marazliu) sunt 
judecatoare, iar cineva bine bine aşezat pe un scaun mare, mi-a 
şoptit:”-Jane, vezi că ăştia doi sunt cumetri!” În prezenţa celor 
doi, n-am avut ce face şi mi-a ieşit un “porumbel” pe gură: “- 
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Mă duc la prim-adjunctul Poliţiei nemţene, dl. comisar-şef 
Bezim Stelică, pentru că mi-a promis că se implică, conform 
legii, în dosarul meu!” Credul şi naiv, mă simţeam ca Pinocchio, 
între vulpe şi motan. Cei doi distinşi ofiţeri, zâmbind 
înţelegător, mi-au spus: “-Bine, du-te, mergi sănătos!” M-am 
bucurat prea devreme, ca un copil mic! Nimeni nu-mi mai 
făcuse o urare aşa de frumoasă în acea zi! Dar nici că am mai 
reuşit să mă întâlnesc cu dl. Stelică Bezim, până azi, deşi, o 
dată, am aşteptat mai bine de trei ore, ca să fiu primit. 
Aşteptându-l fără speranţă pe dl. Bezim Stelică, mi-am adus 
aminte de vremea ostăşiei mele, când stăteam de pază la 
drapelul unităţii ore întregi. Ce momente emoţionante!  

*Cred că sunt singurul cetăţean din România care a cerut 
insistent, în special DNA-ului, să-i fie ascultate convorbirile 
telefonice, pentru a face dovada unor implicări şi complicităţi în 
sprijinul afirmaţiilor subsemnatului.  

  –Ce garanţii poate oferi Justiţia Română că este un custode de 
bună-credinţă al documentelor probatoare ce i-au fost 
încredinţate?  

   În acest dosar, d-na Damoc Letiţia, este posesoarea unui 
N.U.P acordat cu generozitate masculină de dl. procuror 
Fălticeanu Ion, ieşit urgent la pensie! La acest dosar şi-a pus 
“umărul” şi comisarul-şef de Poliţie Judiciară din cadrul Poliţiei 
municipale Piatra Neamţ, dl. Păduraru Mihai, stabilind astfel şi 
un record: în 7 zile, dl. comisar-şef Păduraru a propus soluţia de 
NUP, ieşind apoi, urgent, la pensie! 

   Documentele dispărute din dosarul pomenit mai sus, se referă 
la “săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prin îngrădirea 
unor drepturi, prevăzută şi pedepsită de art. 247 Cod 
Penal”(vezi Anexa). Avocatul meu a formulat imediat “plângere 
în conformitate cu dispoziţiile art. 275-278 CPP, aceasta fiind 
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depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ în data 
de 22. 06. 2009, aşa cum rezultă şi din confirmarea de primire”. 
Pe bună dreptate, împreună cu avocatul meu, ne-am întrebat la 
încheierea plângerii: “Ne întrebăm, oare câte plângeri şi câţi 
bani trebuie să mai cheltuim pentru a obţine dreptatea şi pentru 
ca cei vinovaţi să fie pedepsiţi?” 

   *Daca pierdeam iremediabil documentele, nu aveam altă 
şansă decât să-l solicit pe celebrul guru indian, SAY BABA, 
care a transformat apa în benzină cu cifra octanică superioară, şi 
nisipul în aur etc. Tot el ne învaţă: “Nu există nimic în lume 
care să nu fie manifestarea lui Dumnezeu”, sau “Dragostea este 
suportul Universului”. Totuşi, nu pot crede că dispariţia 
chitanţelor şi a documentelor subsemnatului din dosarele mele, 
ar putea fi manifestarea lui Dumnezeu! Chiar dacă dragostea 
este suportul Universului, sunt convins că atunci când am fost 
dat afară din serviciu, abuziv şi ilegal, lipindu-se pe poarta 
unităţii o interdicţie specifică Africii de Sud, de pe vremea 
apartheid-ului, managerul creştin Damoc Letiţia mai are multe 
de învăţat în privinţa iubirii de aproapele. Fără să greşesc prea 
mult, am ajuns să mă simt ca Nelson Mandela, în ghetto. Eu am 
fost încredinţat că Justiţia este oarbă, nicidecum portocalie, roşie 
sau albastră! Cred cu tărie că la Piatra Neamţ, Justiţia şi unii 
dintre servitorii ei pe banii noştri, au nevoie de o armată de 
preoţi bătrâni, cu experienţe grele, pentru o exorcizare 
sănătoasă, după care, preoţii respectivi, să intervină în număr  
sporit, din nou! Abia atunci, cred eu, s-ar putea întâmpla o 
minune, şi “dispariţiile” misterioase din dosare vor înceta. 
Amin!   

AUDITUL INTERN AL D.S.P ŞI DIUREZA 

   Direcţia de Sănătate Publică-Neamţ este forul superior al 
Serviciului de Ambulanţă-Neamţ, aceste două instituţii 
subordonându-se direct Ministerului Sănătăţii Publice.  
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   Procedând ierarhic, am depus nenumărate memorii la DSP-
Neamţ, dar răspunsurile reflectă o vădită eschivare, uneori chiar 
negarea evidenţelor. Cu toate că forurile superioare(D.S.P-
Neamţ şi M.S.P-Bucureşti) cunoşteau încă din decembrie 2008 
şi ianuarie 2009, abuzul privitor la desfacerea ilegală a 
contractelor de muncă, AUDIT-ul intern al DSP-Neamţ ajunge, 
într-un control nederanjabil, la SAJ-Neamţ, abia după cinci(5) 
luni(!!!), cu toate că în unele sesizări adresate DSP-Neamţ fac 
afirmaţii (susţinute cu probe) extrem de grave, vizând 
conducerea SAJ-Neamţ în frunte cu managerul său! Într-unul 
din răspunsurile primite de la DSP-Neamţ, mi se aduc la 
cunoştinţă în scris, la data de 2 martie 2009: “DSP-Neamţ-Nu 
au fost consultaţi în privinţa desfacerii contractelor de 
muncă”(fapt de mare gravitate) deoarece subordonaţii nu-şi 
consultă superiorii ierarhici, luând decizii extreme, la comanda 
managerului Damoc Letiţia, confirmând observaţii avizate, ce 
reflectă că în spatele managerului SAJ-Neamţ stau persoane 
influente din viaţa politică locală şi naţională. Altfel nu se poate 
explica ignorarea şi încălcarea legislaţiei în vigoare, ţinând cont 
şi de faptul că, SAJ-Neamţ nu a externalizat serviciile prevăzute 
de Ordinul 886 al MSP-Bucureşti!  

   Deşi unul dintre inspectorii de AUDIT intern al DSP-Neamţ, 
dl. Antoci Vasile este văr de-al doilea cu şeful de garaj al SAJ-
Neamţ, dl. Ciudin Dumitru, iar celălalt inspector, dl. Ciocan 
Ştefan, în locuinţa căruia m-am aflat cu puţin timp înaintea 
controlului ce urma să se efectueze la SAJ-Neamţ, mi-a 
mărturisit: “-Am să verific foarte riguros acest serviciu, 
deoarece eu am cunoştinţă de mari fraude şi nereguli din tot 
judeţul, iar la SAJ-Neamţ se va lăsa cu demiteri şi dosare 
penale!” Dl. inspector Ciocan Ştefan uită, în schimb, să 
precizeze că este un mare consumator de alcool, fapt probat de 
nenumăratele incidente cauzate de consumul excesiv de alcool, 
la chiolhanele spălate din belşug cu alcool, în cadrul SAJ-
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Neamţ, dimpreună cu conducerea SAJ-Neamţ. Şantajabil sau 
nu, dl. inspector Ciocan Ştefan şi-a schimbat brusc opiniile 
privind gravele ilegalităţi şi abuzuri de la SAJ-Neamţ, pe care le 
cunoştea nemijlocit. Chiar în ziua sa de naştere şi cu puţin timp 
înainte să vina în control la SAJ-Neamţ, d-lui Ciocan Ştefan i-a 
fost reţinut permisul de conducere auto pentru alcoolemie de 
peste “doi la mie”(!), rugându-mă insistent să intervin, dacă am 
vreo cunoştinţă la Poliţia Rutieră, să nu i se agaţe de coada 
imbibată de alcool, un dosar penal! Până la urmă s-a descurcat 
singur, deoarece are AUDIT intern şi la Spitalul Municipal-
Piatra Neamţ. La Iaşi, conform mărturiei sale, a reuşit să obţină 
o alcoolemie sub “unu la mie”! Mi-a mai mărturisit că are un 
procuror, Ciocan Cozmin, la Bicaz-Neamţ şi este chiar nepotul 
său. Fac această observaţie pentru a se înţelege modul cum a 
decurs şi controlul de AUDIT la SAJ-Neamţ! Dl. inspector 
Ciocan Ştefan mi s-a confesat: “D-na dr. Grădinaru Mirela, şefă 
la DSP-Neamţ(în acea perioadă) a trimis în control la SAJ-
Neamţ, dar m-am înţeles cu celălalt coleg(Antoci Vasile) să-l 
învoiesc o săptămână, ca să cureţe şi să stropească, la ţară, 
cartofii. Prin urmare, m-am dus doar eu în control, dar procesul 
verbal a fost semnat de Antoci Vasile(cel care a preferat să 
meargă la cartofi!).” Personal, cred că am comis o greşeală: 
când am redactat un memoriu prin care solicitam copia 
procesului verbal ce a fost încheiat în urma controlului la SAJ-
Neamţ, am intrat în audienţă la d-na director Grădinaru Mirela, 
şefa DSP-Neamţ, prilej cu care aceasta mi-a confirmat verbal : 
”Nu am cunoştinţă că dl. Antoci Vasile nu a fost în control, iar 
eu nu l-am învoit, dar mă surprinde faptul că dl. Antoci a semnat 
procesul verbal!!!” După ce s-a asigurat că uşa este bine închisă 
şi nu ne poate nimeni asculta, d-na dr. Gradinaru îmi spune că şi 
dumneaei crede că “în spatele managerului Damoc Letiţia este 
cu certitudine un om politic foarte puternic şi influent, deoarece 
d-na manager Damoc Letiţia a venit la mine şi mi s-a adresat pe 
un ton ameninţător-sfidător : “-De ce aţi eliberat documente 
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acestor doi nenorociţi, că eu, oricum, voi da două telefoane şi nu 
vor mai lucra nicăieri în judeţul Neamţ!” ” În privinţa 
ameninţărilor, d-na manager Damoc Letiţia nu se afla la primele 
excese de acest gen. Când s-a adresat doctorilor specialişti in 
psihiatrie(vezi episodul nr. 3-Medici contra medici) a procedat 
în acelaşi mod!  

   D-na dr. Grădinaru Mirela, şefa DSP-Neamţ, mi-a adus la 
cunoştinţă că de abuzurile şi neregulile de la SAJ-Neamţ ştie şi 
dl. Secretar de Stat în cadrul M.S.P, dl. Irimia care i-a atras 
atenţia verbal cu prilejul unui control pe care-l efectua tocmai 
atunci, la Spitalul Judeţean-Neamţ, privitor la imense fraude 
economice de acolo, un “găuroi” de numai 200 de miliarde lei 
vechi(dar şi pe “ţambalul” acelui scandal s-a pus batista tăcerii, 
mai ales că fostul director general al Spitalului Judeţean-Neamţ 
este actualul deputat PDL-Neamţ, dl. dr. Ghiţă Stelian!!!). De 
existenţa acestui caz are cunoştinţă, de mai multă vreme, şi dl. 
Subsecretar de Stat, Raed Arafat, care, în răspunsul scris, dat 
subsemnatului, precizează : “Într-adevăr, adresa R.A nr. 239, 
invocată de managerul Damoc Letiţia nu face referire la 
desfacerea contractelor de muncă a personalului de la garajele 
SAJ-Neamţ, iar managerul, în virtutea competenţelor pentru 
care a fost numit poate lua orice măsura fără a încălca 
prevederile legale!!!” Puteţi trage dvs. concluziile de ce anumite 
anchete din sistemul sanitar nemţean sunt îngropate adânc, 
deocamdată fără reclamanţi! Dl. Raed Arafat nu controlează 
anumite zone! De ce? 

*D-na dr. Grădinaru Mirela mi-a sugerat să cer contraexpertiza 
unor documente deoarece pot fi contrafăcute, nu înainte de a 
mulţumi bunului Dumnezeu că este înlocuită din funcţie, pe acel 
scaun directorial-minat fiind adus un om politic! 
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OMUL POLITIC ŞI AUDITUL 

   Noul şef al DSP-Neamţ este dl. dr. Morenciu Dan Dorel. Şi 
acesta a fost informat, în scris, despre aceste abuzuri şi nereguli 
de la SAJ-Neamţ. Răspunsul solicitat la copia procesului verbal 
ca urmare a controlului efectuat de AUDIT-ul intern la SAJ-
Neamţ şi semnat de dl. inspector Antoci Vasile (preocupat mai 
mult de producţia de cartofi!), pe vremea mandatului d-nei dr. 
Grădinaru Mirela, îmi parvine sub forma unei adrese (nr. 
5441/17.06.2009) semnată de… noul director, dr.Morenciu Dan 
Dorel şi inspectorul Ciocan Ştefan! Rocada semnăturilor 
aplicate pe documente oficiale (unul controlează, altul girează şi 
semnează acte contrazise de probe!) crează confuzie, lăsând 
impresia că toate sunt în regulă şi la locul lor, deplasând 
gravitatea faptelor şi răspunderea într-o zonă a nimănui! 

   Pentru a întări şi confirma “calitatea” AUDIT-ului intern de la 
SAJ-Neamţ, la jumătatea lunii noiembrie 2009, inspectorul de 
AUDIT intern, dl. Ciocan Ştefan, un mare şi renumit 
consumator de alcool, la orele prânzului, aflându-se în biroul 
juristei SAJ-Neamţ, d-na Mitrea Luiza-Mihaela, fiind în control 
şi în timpul programului, pentru că vezica sa urinară, îmbibată 
de alcool, nu a înţeles înaltele comandamente politice sau de 
imagine, şi-a eliberat conţinutul atât pe pantalonii de serviciu cât 
şi pe scaunul tapiţat al unităţii pe care o controla (SAJ-Neamţ). 
Martori oculari ai neplăcutului incident urinar au fost nevoiţi, la 
ordinul juristei, să demonteze scaunul şi să-l spele insistent 
pentru a înlătura persistenţa unui puternic miros de ridiche 
neagră, de toamnă! Cu ruşinea în braţe, inspectorul de AUDIT, 
Ciocan Ştefan, se suie cu tupeul inconştienţei, pe care numai 
alcoolul ţi-l dă, la volan, fiind oprit de Serviciul Poliţiei Rutiere, 
sesizată probabil de forţa tăriei ce răzbătea violent prin metalul 
caroseriei autoturismului său, vehicul uşor de recunoscut de la o 
sută de metri datorită numeroaselor “cicatrici” dobândite în 
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urma unor incidente rutiere! Pentru cei care nu cunosc faptul că 
autoturismul are doar doi ani de la achiziţionare, chiar şi un 
profesionist versat l-ar recomanda pentru programul 
guvernamental “RABLA”! Dar la data de 29 decembrie 2009, 
maşina ciuruită a fost supusă unui program amplu de recuperare 
şi machiaj artistic, încât arată ceva mai bine. Dacă aceste 
“toaletări” au fost executate la firma d-lui Vacariu Vasile sau 
nu, este de competenţa altora să afle.  

   Precizez că subsemnatul, împreună cu alţi colegi, l-am văzut 
pe inspectorul Ciocan Ştefan purtând discuţii cu amicul juristei 
SAJ-Neamţ (distinsa doamnă Mitrea Luiza Mihaela), acesta 
fiind lucrător în cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere al IJP-Neamţ. 
Este greu de presupus-dar nu imposibil, în România!-ca 
alcoolemia crescută, de “doi la mie”, va mai putea suferi 
importante mutaţii procentuale! Dl. inspector Ciocan Ştefan a 
fost văzut, zăbovind trei zile la rând la serviciul de Recoltări-
sânge din cadrul medicinei legale, de fratele colegului meu, 
Grădinaru Florin, petiţionar, alături de subsemnatul în această 
cauză homerică!  

*Mă văd nevoit să revin, azi, 15 decembrie, 2009, cu o 
informaţie nouă, dar fără a fi o surpriză, pentru subsemnatul şi 
frumoasa ţară în care sunt omorâte nu doar unele dosare penale, 
ci şi alcoolemiile! În ziua de 09 decembrie, 2009, aflându-mă la 
volanul autoturismului personal, ce-mi-e dat să văd? Nu vă 
bateţi capul degeaba, că n-o să ghiciţi! Dl. Ciocan Ştefan, 
inspectorul de AUDIT-intern de la DSP-Neamţ, (unchiul prim-
procurorului din Bicaz-Neamţ, dl. Ciocan Cosmin), se lăfăia, cu 
un zâmbet victorios, la volanul propriului autoturism! Ce s-a 
întâmplat cu alcoolemia sa, de doi la mie şi cum de a reintrat în 
posesia carnetului de conducere-auto, dacă acesta îi fusese 
reţinut cu o lună de zile în urmă? Sunt întrebările unui muritor 
de rând, care crede în minuni, dar nu şi le poate explica nici 
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măcar pe cele mai simple: -cum de “au intrat la apă”, până la 
diluarea de sub unu` la mie, alcoolemia de doi la mie? Oricine s-
ar întreba, justificat: i s-a întocmit acestui om un dosar penal, 
sau nu? Oare ce părere are Poliţia Rutieră-Neamţ? Mai există 
probele care-i evidenţiau vinovăţia, ori s-au “topit” şi acestea la 
dispoziţia celor care alcătuiesc sistemul din care şi domnia sa 
reprezintă o rotiţă importantă? –Ce crede conducerea DSP-
Neamţ despre asemenea inspectori de AUDIT-intern? Poate că, 
păstrând un astfel de pion în sistem, nevoile celor care 
controlează şi ale celor care sunt verificaţi nu s-au epuizat. Tot 
astăzi, 15 decembrie, 2009, în jurul orelor 11,00, întâlnindu-mă 
în incinta SAJ-Neamţ cu dl. Greaca Laurenţiu, lucrător în cadrul 
Poliţiei Rutiere, îl întreb: -Laurenţiu, ştii cumva cine i-a scos 
permisul lui Ciocan Ştefan, ţinând cont că a avut o alcoolemie 
de doi la mie? Te întreb, pentru că în ziua de 09 decembrie a.c., 
orele 9,00, l-am văzut la volan! Dl. Greaca Laurenţiu, mi-a 
mărturisit: “-Ştiu de la colegul meu care i-a reţinut permisul, şi 
l-a pus să sufle în etilotest, că avea o alcoolemie de doi la mie! 
Eu nu fac chestii din astea, dar îţi spun că dosarul penal cu 
probe a fost depus la Parchet! Ce “alchimii” se întâmplă pe 
traseu, nu cunosc, dar noi, poliţiştii, nu avem ce face!” Personal, 
stau şi mă întreb: -unii care semnează, ori parafează anumite 
documente, girează infractori şi infracţiuni, de multe ori extrem 
de grave!  

 *Unde au dispărut probele vinovăţiei? Cine “albeşte”, sau 
“curăţă” dosarele? La dispoziţia cui se “îngroapă” dovezile unor 
infracţiuni blamabile? Urmele se pierd, vinovaţii dorm liniştiţi, 
dar o altă întrebare, de bun-simţ, ar trebui să-i neliniştească pe 
specialiştii în “spălarea” dosarelor, vinovăţiilor, corupţiei şi 
probelor: dacă cineva din familia domniilor lor ar deveni 
victima unor abuzuri, accidente, nedreptăţi flagrante, oare ce ar 
face? Dacă ar constata că s-au “volatilizat” probele şi vinovaţii, 
fără a avea puterea pe care o au, oare ce ar face? Vă pot 
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răspunde eu, în cunoştinţă de cauză: eşti plimbat, amânat, 
tergiversat, de la o instituţie publică, la alta, până ţi se face 
lehamite, sau până dai ortul-popii! În România zilelor noastre, 
au fost mediatizate suficiente cazuri când partea vătămată a fost 
masiv “ajutată” să-şi dea obştescul sfârşit pe bancile lustruite de 
suferinţă ale sălilor de judecată! Unde-i Statul de drept, pentru 
că statul pe băncile instanţelor de judecată ştiu unde se află? 

   Deoarece conducerea SAJ-Neamţ trebuie să semneze un 
proces-verbal de constatare a modului în care se efectuează 
controlul în unitate, având şi rubrica de reclamaţii, dl. director 
economic al SAJ-Neamţ, dl.Pantaziu Constantin, semnează că 
totul a fost O.K, iar după câteva zile d-na director-executiv al 
DSP-Neamţ, d-na dr. Marcoci Daniela, a fost “surprinsă” să afle 
ce… “bine” a conlucrat AUDIT-ul cu şefii SAJ-Neamţ, neştiind 
ce măsuri administrative să ia în acest caz extrem de grav. Sper 
să nu fie îngropat şi acest aspect, în conformitate cu anumite 
tradiţii încetăţenite de prea multă vreme şi pe aceste meleaguri 
împădurite. Acum, înţeleg de ce, la 19 octombrie 2009, în jurul 
orelor 18.00, directorul economic al SAJ-Neamţ, dl. Pantaziu 
Constantin a venit cu autoturismul primit cadou, luându-l de-
acasa, din faţa blocului, pe inspectorul de AUDIT-intern de la 
DSP-Neamt, dl. Ciocan Ştefan. La zece minute de la 
“decolarea” cuplului comic Pantaziu-Ciocan, i-am expediat un 
SMS d-lui Ciocan, pe telefonul personal, felicitându-l pentru 
modul de “lucru” în echipă. O echipă care, dacă ar fi să omoare 
nişte hârtii anume, sau nişte dosare, ar avea şi competenţa 
aceasta: priceperea profesională, izvorâtă dintr-o experienţă 
calificată în a face curat, la locul “minat”! După aceea, puteau 
să treacă pe acolo şi Poliţia Economică şi DNA-ul, că nu s-ar fi 
impiedicat de nimic dubios. Că am adus la cunoştinţă, telefonic, 
d-lui comisar de Poliţie Judiciară din cadrul DNA-Bacău, Sasu 
Daniel, toate acestea, nu mă scuteşte de răspunderea unei mici 
întrebări: -unde sunt rezultatele? De ce nu s-au luat măsuri nici 
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pâna azi, 1 decembrie, 2009? Poate că a tras mai mult la cântar 
gradul de rudenie dintre inspectorul de AUDIT, dl. Ciocan 
Ştefan şi prim procurorul de la Bicaz-Neamţ, dl. Ciocan 
Cozmin? Am ajuns să cred că cineva a băgat ceva în dosarul 
meu, pentru că, pe unde trece, se lasă cu pensionări masive 
sau cu demisii! Mai nou, în cazul d-nei medic Marcoci Daniela, 
director executiv la DSP-Neamţ, s-a lăsat cu demisia dumneaei, 
cu câteva zile înaintea luării unor decizii radicale vizându-i pe 
Ciocan Ştefan şi Pantaziu Constantin! S-a ajuns la demisie 
pentru că medicul Marcoci Daniela nu este la vârsta pensionarii.   
Am înaintat un nou memoriu la DSP-Neamţ, în care am solicitat 
legitim, răspunsuri clare şi legale privitoare, printre altele, la 
modul cum s-au plătit banii şi bonurile celor care au câştigat 
procesul împotriva celor de la SAJ-Neamţ, ţinând cont că fondul 
de salarii a fost “modificat din pix” pentru ca persoanele din 
conducerea SAJ-Neamţ să se sustragă de la plata din banii 
proprii, nicidecum din banii publici, aşa cum s-a întâmplat de 
fapt! În acel memoriu mai ceream să mi se comunice  măsurile 
disciplinare ce vor fi luate, inclusiv în privinţa legalităţii şi a 
modului dubios în care s-au făcut angajări la SAJ-Neamţ. 
Responsabilitatea răspunsurilor pretinse de acest memoriu a fost 
plasată către MSP-Bucureşti, acolo unde se află d-nii secretari 
de stat, Irimia şi respectiv dl. Raed Arafat!  
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directoarea medicală de la SAJ-Neamţ. Apăsată de greutatea 
înaltelor responsabilităţi profesionale, d-na Puşa nu s-a pripit în 
a lua o decizie instantanee,  analizând minute în şir, cu 
maturitatea cunoscătorului (căruia francezii îi spun 
“connaisseur”), naturaleţea sănătoasă şi calităţile tehnice ale 
celor doi angajaţi ce se produceau vivace pe ecranul noului 
Hollywood nemţean, din cadrul SAJ-Neamţ.  

     După ce a cântărit din priviri, sticlind-umed a emoţie, 
mesajul fierbinte al fiecărei scene, d-na Puşa a hotărât să fie 
şterse din calculatorul unităţii, aceste mărturii video care 
dovedeau că unii angajaţi ştiu să-şi umple, creator, timpul liber 
dintre urgenţe.  

   Ca orice manager care se respectă, d-na medic Damoc Letiţia 
are încă o pereche de urechi: “urechile” de manager! Prin 
urmare, s-a informat adânc asupra celor petrecute pe 
improvizatul platou de filmare din incinta SAJ-Neamţ. Cu un 
matern avertisment verbal, povestea părea închisă definitiv. Aşa 
cred unii! Devenit “persona non grata” la SAJ-Neamţ, datorită 
memoriilor şi reclamaţiilor pe care le-am înaintat forurilor 
competente, în calitatea mea de avertizor public, conducerea 
unităţii s-a temut să nu care-cumva, subsemnatul, să intre în 
posesia serialului scandalos. Un proverb din bătrâni, dar bătrâni 
cu coada verde, spune: “De ce ţi-e frică, nu scapi!” Aşa cum v-
am obişnuit, fără să bănuiesc cum, am pus mâna şi pe cele 
câteva episoade deochiate care gemeau languros dintr-un sertar. 
Păstrez ca amintire, pentru colecţia mea personală cele câteva 
filmuleţe “XXX”, turnate în timpul programului, în incinta SAJ-
Neamţ. 

   Managerul SAJ-Neamţ mi-a reproşat, uşor ameninţător, că 
prin atitudinea şi apariţiile mele, pe micul ecran tv, prejudiciez 
imaginea SAJ-Neamţ!  
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   În discuţiile avute cu doi medici de calitate, de la SAJ-Neamţ, 
mi s-a spus:  

“-Ai perfectă dreptate în tot ceea ce afirmi şi faci. D-na 
Damoc este protejată politic, fapt ştiut în tot judeţul. Mult 
succes în tot ceea ce întreprinzi”. Le-am adus la cunoştinţă celor 
doi medici că d-na Damoc Letiţia mă învinuieşte că aş 
prejudicia imaginea ei şi a colegilor, dar replica a sosit imediat: 
“-Dar ce, Damoc are colegi?” 

   Am abordat-o, pacific, pe d-na director-medical Puşa Creţu, în 
curtea unităţii: “-Ce-ar fi să pun pe “YOU TUBE”, aceste 
filmuleţe, iar cu talentul meu de scriitor de nevoie, să-i pun şi 
titlul “Aşa conducere, aşa angajaţi”? Oare ce-ar spune dl. Raed 
Arafat? Cred că nu vor mai fi salarii de merit, ci destituiri în 
masă, la vârf! Oare cine prejudiciază, cu adevărat, imaginea 
instituţiei? Cu privirea celei care a văzut ursul, d-na Creţu Puşa 
mi-a răspuns cu vibraţii stranii în voce: “-Doar nu eşti nebun, să 
ne faci aşa ceva!!” Dinspre lateral, o voce cunoscută, de 
handbalistă, ne-a intrerupt cu resemnare: “-Lăsaţi, doamna 
doctor, că şi aşa ştie tot oraşul!” Curios, m-am întors precipitat, 
să văd chipul celei care transmitea acest mesaj. Până să ghiciţi 
dumneavoastră, vă spun eu: era d-na asistent-şef, Ciobanu Vica, 
o adevărată mană cerească pentru gospodăria d-nei Damoc, 
managerul SAJ-Neamţ. 

 

SHOW-UL “XXX”, ÎNTRE MURĂTURI, COZONAC ŞI… 
POLITIC 

   D-na Vica face munţi de cozonaci, stive de murături şi 
vagoane de sarmale, pentru managerul de la SAJ-Neamt, poate 
dintr-o zvâcnire caritabilă, de factură creştină. Vestea a ajuns 
până hăt, departe! Dar nu despre cozonacii şi murăturile vestitei 
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Vica. Nu! La urechile d-lui primar comunal, socrul asistentei de 
urgenţă, d-na M., au ajuns veşti “colorate” despre evoluţia 
dezinvoltă a norei sale, în producţii “XXX”. Pentru că primarul 
cu relaţii sus-puse, la judeţ, îl ameninţa pe virilul conducător 
auto în fel şi chip, complicele norei sale l-a convocat într-un 
spaţiu neutru, prezentându-i probe zguduitoare, de neuitat:  

“-Uite ce face nora mata! Trag eu de ea? –Nu vezi că trage ea de 
mine?” Rămas fără cuvinte după vizionarea filmuleţelor pe 
telefonul mobil, dl. primar s-a înmuiat, acordând importante 
circumstanţe atenuante potentului şofer: “-Te rog să nu le mai 
arăţi la nimeni şi să le ştergi, că nu te mai dau în judecată! Da` 
te rog să te gândeşti şi la mine, că vine campania electorală!” 
Nu ştiu sigur ce orientare politică avea colegul meu, şoferul, dar 
părea mult mai de dreapta decât socrul asistentei “xxx” , altfel 
nu-mi explic cum de i s-a descărcat telefonul pe internet, tocmai 
cu scenele fierbinţi. De aceea cred că politica este o treabă 
foarte grea şi complicată, nefiind la îndemâna oricui. Între 
cozonacii d-nei Vica şi politica primarului comunal, prefer 
cozonacii.      

BUCĂTĂRIE INTERNĂ 

   SAJ-Neamţ este o unitate de Stat ce lucrează cu banul public 
şi are 380 de angajaţi. Este normal să se ştie, din aceste motive, 
că şefii de compartimente cu funcţii-cheie, ar trebui să aibă o 
experienţă vastă în domeniu şi să-şi obţină postul prin 
concurs(iar concursul să nu fie o formalitate). De aceea este 
legitim, legal şi justificat să ştiu modul în care s-au angajat 
următorii: 

   *Managerul general al SAJ-Neamţ, medic Damoc Letiţia a 
avut în anul 2000, dosare penale privitoare la fraude economice 
şi sume importante de bani vizând achiziţionarea unor materiale 
supraevaluate, poprirea pe salariul său fiind pe termen lung, iar 
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un cumătru al dumneaei cu funcţie de gestionar, Gelu Olaru a 
obţinut un certificate de la medici psihiatri precum că acesta nu 
ar fi avut discernământ în anumite acţiuni ale sale vizând 
gestionarea bunurilor achiziţionate din bani publici! –De ce d-na 
manager Damoc nu a solicitat o contraexpertiză d-lui Gelu 
Olaru pentru diagnosticul obţinut, diagnostic prin care 
respectivul este absolvit de orice responsabilitate??? Poate 
pentru că era cumătrul dumneaei? S-a găsit, între timp şi un ţap 
ispăşitor în persoana doamnei Baciu Elena, contabilă în acea 
perioadă, iar după spusele tuturor angajaţilor această victimă era 
un om deosebit. Cu toate acestea a fost silită să plătească o sumă 
exorbitantă pentru oalele sparte de alţii, ajungând din contabil-
şef să lucreze astăzi în Italia şi Portugalia pentru a-şi întreţine 
familia! În schimb dl. Gelu Olaru este bine-merci la viloiul său 
din localitatea nemţeană Dumbrava-Roşie, iar d-na Damoc 
Letiţia a devenit la scurt timp, din director, manager general!  

   În anul 2007, la sub-staţia Roman a SAJ-Neamţ este 
descoperit furtul unui “camion” de piese pentru autoturismele 
Serviciului de Ambulanţă, acestea fiind ascunse în podul 
societăţii şi furtul a opt(8) tone de combustibil, acest 
combustibil fiind achiziţionat în contul unor maşini 
casate(suspendate pe butuci de lemn)! Şi în acest caz a fost găsit 
vinovatul de ocazie, în persoana gestionarei Petruţ Liliana. 
Combustibilul a fost apoi imputat unor conducători-auto!!! Cert 
este că în urma unui efort financiar colectiv s-a acoperit nu 
numai prejudiciul, dar gestionara Petruţ Liliana a plecat în Italia, 
pentru a sta departe de acest subiect inflamabil, pe meleagurile 
însorite din patria măslinelor şi smochinelor, poate şi pentru a 
exista o oarecare certitudine că-şi va ţine gura!  

*Şefa-cadre, Cotoi Liliana: 

   Iniţial a fost angajată la SAJ-Neamţ, ca secretară cu jumătate 
de normă,  apoi secretară cu norma întreagă. În prezent, este 
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şefă de cadre(şefa-birou RUONS), fără experienţă în domeniu, 
fără concurs, cu liceul la fără frecvenţă şi facultate cu frecvenţă 
redusă.  

   Revin azi, 23 decembrie 2009, cu unele “mici” completări 
privitoare la originalele “interpretări” asupra legislaţiei 
recente(Legea 329/2009) în legătură cu zilele de concediu fără 
plată şi diminuarea din salariul brut realizat, cu 15,5%(capitolul 
3-măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în sistemul 
bugetar). Art. 10, pct. 6 specifică: “salariatul beneficiază în 
această perioadă de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, 
altele decât cele salariale”.  În lunile noiembrie şi decembrie, 
2009, la toţi angajaţii din cadrul SAJ-Neamţ le-au fost oprite 
câte patru tichete de masă pe lună, dintr-un total de 20 
tichete/lunar, angajatul rămâne doar cu 16 tichete de masă! La 
spitalele din Piatra Neamţ, Târgu Neamţ, Roman şi Bicaz 
angajaţii cu acelaşi statut ca şi cei de la SAJ-Neamţ au primit 
câte douazeci tichete/lunar! Pe ce bază legală, experta ex-
secretară, Cotoi Liliana & Co., au amputat în două luni de zile 
câte opt tichete de masă fiecărui angajat! În urma unui calcul 
aritmetic simplu, rezultă că prin aceste “interpretări” şi 
operaţiuni de agresivă chirurgie financiară, la aproximativ patru 
sute de angajaţi se adună 3200 de tichete de masă(în două luni 
de zile: noiembrie şi decembrie), valorând 280 de milioane lei 
vechi! Aceste tichete provin din banii Statului şi conform 
Codului Fiscal aceste tichete de masă reprezinta bonuri în 
natură,  nu se percepe impozit pe ele, acestea fiind separate de 
salariul propriu-zis! Cu smerită decenţă i-am atras atenţia 
profesionistei de la “cadre”: “-Vedeţi că aţi încălcat legislaţia în 
vigoare şi aţi tăiat câte opt tichete de masă fiecărui angajat! 
Parcă lucraţi numai în favoarea mea!” În vreme ce savura cu 
nesaţ o ţigaretă superioară, d-na Cotoi Liliana mi-a replicat, 
despicând prin forţa cuvintelor sale, fumul ce-i ieşea rombic-
curbat printre dinţi: “-De parcă aş fi numai eu vinovată! Hai, hai 
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Jane, te mănâncă iar pielea! V-am dat “tichete-cadou”, cum 
puţini au dat din ţară!” Ceea ce nu pare să fi înţeles distinsa 
manipulantă de tichete este diferenţa dintre ele: “-Tichetele-
cadou sunt din veniturile proprii ale SAJ-Neamţ, dar tichetele de 
masă, de 8,72 Roni sunt acordate de Stat! Sunt două “parohii” 
diferite!” În privinţa competenţei managementului şi a selectării 
personalului care şi-a probat şi în acest caz…”competenţa”, 
rămâne să judecaţi dumneavoastră, dar nu în ultimul rând, dl. 
secretar de Stat, Raed Arafat. 

*Nu ştiu câtă valoare au studiile adevărate pentru România de 
azi, mai ales că toate deciziile sunt determinate politic. Stau şi 
mă crucesc atunci când văd cum sunt tratate persoanele care şi-
au probat valoarea intelectuală în Occident. “Jurnalul 
Naţional” publica la 11 noiembrie 2009 un articol dureros: 
“Vedetă la Cambridge, supravieţuitoare în România”. Voi 
cita un fragment din articolul respectiv: “Era în 2004: încă se 
mai auzeau tobele cu care Guvernul Năstase chema acasă, din 
autoexil, inteligenţele româneşti, iar bidinelele propagandistice 
le colorau un orizont însorit. O ipostază imposibilă, s-ar putea 
spune, pentru o doctoriţă care a mai făcut încă trei facultăţi-şi nu 
oricum, ci într-o manieră fulminantă: în mai puţin de patru ani, 
la Oxford şi Cambridge, unde a lucrat şi cu legendarul Stephen 
Hawking, savant pus în rând cu Newton şi Einstein. Când s-a 
hotărât să se întoarcă în România, lăsând şi un job de sute de lire 
pe oră, nu se gândea că va ajunge vreodată la o cumpănă atât de 
grea. Doctoriţa Gabriela Moruşanu nu găsea nici măcar un post 
de baby sitter pentru câteva zile”. Articolul zguduitor e semnat 
de Viorel Ilişoi. Caragiale a preferat să moară în Germania. 
Constantin Brâncuşi, Mircea Eliade, Emil Cioran, George 
Enescu s-au prăpădit, plini de onoruri, în Occident. Somităţi 
precum Petre Ţuţea, Mircea Vulcănescu şi Iuliu Maniu s-au 
chinuit şi au pierit în România, fiind înghiţiţi de puşcăria 
politică bolşevică!  Diferenţele sunt enorme, iar prăbuşirea 
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României, după terapiile neo-fanariote din ultimii 20 de ani, şi-
au dovedit eficienţa! Aşa cum nu se cunosc colegii de facultate 
ai tovarăşei Elena Ceauşescu, tot aşa nu se cunosc nici 
modalităţile de angajare şi criteriile utilizate la SAJ-Neamţ. E 
mai ceva ca misterul piramidelor! 

 

TĂCEREA “MIEILOR” 

DOCUMENTELE NU VOR SĂ TACĂ! 

Motto: “ –Lasă baliga să se întărească, n-o răscoli, că 
pute!”(un politician pietrean portocaliu cu funcţie, influent şi cu 
ceafa groasă)  

  Încă de la jumătatea lunii decembrie 2008, muncitorii 
disponibilizaţi, prin intermediul unui memoriu(primul, dintr-o 
serie mai mare, toate cu număr de înregistrare!) am informat 
Consiliul Judeţean Neamţ, condus de dl. Pruteanu Vasile, 
preşedintele CJ-Neamţ şi Instituţia Prefectului, condusă de dl. 
Archip Mihai(fost comisar la Garda Financiară)! Memoriul, 
depus cu probe, totalizând 49 de file, pe masa prefectului, cu nr. 
de înregistrare. Am aşteptat răspunsul, dar acesta a fost expediat 
conducerii DSP-Neamţ.  

   Toate instituţiile municipale şi judeţene la care am apelat, au 
aruncat “pisica moartă” în curtea DSP-Neamţ, confundând cu 
un cimitir de maşini această instituţie publică.  
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*Propaganda nesimţită…    

   Plasarea dosarului meu pe biroul DSP-Neamţ suna clar a 
invitaţie: ÎNMORMÂNTAŢI DOSARUL! Din păcate, grija 
preşedintelui Consiliului Judeţean-Neamţ, dl. Vasile Pruteanu, 
este alta, dar tot pe bani publici: să-şi facă reclamă, să-şi facă 
publicitate personală din banii amărăştenilor! Dacă s-a 
recondiţionat un pod, sau o şosea, dl. Vasile Pruteanu 
instalează o inscripţie, pe o tăblie cât toate zilele, precizând că 
acestea s-au făcut din banii Consiliului Judeţean, condus de dl. 
Vasile Pruteanu(vezi foto-anexa)! Dacă s-a restaurat Cetatea 
Neamţului, prima grijă a fost, pe lângă festivităţi cu lăutari, 
sârbe şi preoţi, veşnicirea 
numelui aceluiaşi Vasile 
Pruteanu, prin inscripţionări 
corespunzătoare, aglomerând 
sufocant decorul 
propagandistic! Orice om de 
bun-simţ, când vede că tăbliile 
propagandistice, cu numele d-
lui Pruteanu Vasile, sunt de 
şase ori mai mari decât orice 
pisanie aşezată vreodată de către 
Domnul Moldovei, Ştefan cel 
Mare şi Sfânt, pe zidurile 
ctitoriilor sale, se cutremură!  

   Prin aceste manelizări s-au depăşit normele dreptei măsuri, 
mai ceva ca pe vremea lui Ceauşescu, atunci când se raportau 
producţii fantastico-faraonice de cartofi, gogonele, păstârnac şi 
gulii, la hectar, în agricultura comunistă! Acest  
TUTANKHAMON cu musteaţă scurtă, se crede reîncarnarea 
lui Ştefan cel Mare, sau poate chiar a lui Mihai Viteazul! Câţi 
bani, din puşculiţa personală, a sa şi a părinţilor săi, a investit dl. 
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informez şi pe primul gospodar al Municipiului Piatra Neamţ, 
dl. primar Gheorghe Ştefan.  

   Doar naivii cu punga goală, fără proptele politice, îşi mai 
închipuie că poţi aborda, cât de cât normal, o personalitate 
precum dl. Gheorghe Ştefan. Înainte de toate, eşti condus de 
poliţistul comunitar într-o imensă şi luxoasă încăpere, din 
capătul căreia te ia în primire ditamai consiliera personală a 
primarului, viguroasa septuagenară, prof. HIRŢE Irina. D-na 
consilieră mi-a atras atenţia,(nici nu apucasem să închid uşa) 
încă de la început, cu o voce de soprană, că nu am voie să intru 
la dl. primar, protocolul solicitând un ritual aparte, deşi la 
funcţia de primar a candidat şi a câştigat dl. Gheorghe Ştefan, 
în care mi-am pus mari speranţe, nicidecum respectabila d-na 
Hirţe Irina! Conform noilor uzanţe, urma să-i adresez dumneaei 
nemulţumirile şi problematica pe care doream să le prezint 
municipalităţii. Etapa a doua: d-na consilieră prelua, igienic, 
nemulţumirile subsemnatului, le aşeza pe o “tavă” securizată, le 
“degusta”, ca nu cumva să se strecoare ceva toxic, de la opoziţia 
politică, aştepta să vadă efectul “degustării”, mai cântărea încă o 
dată, din priviri, petiţionarul, după care urma o etapă superioară! 
Promovarea în etapa a treia: d-na consilieră analiza, critic şi 
competent, doleanţele subsemnatului. Dacă vă mărturisesc 
sincer că a existat şi etapa a patra, n-o să mă credeţi, pentru că 
rachetele cosmice americane au doar trei trepte! Am înţeles şi 
acest aspect, pentru că noi, de fapt, nu avem prea multe în 
comun cu americanii… Din acest raţionament m-a întrerupt, 
autoritar, vocea muzicală a d-nei consilier, exersată la catedra de 
limbă franceză: “-Eu pun întrebările, iar dumneata răspunzi 
când îţi permit eu, că aici nu suntem la piaţă, să vorbim unul 
peste altul”! Stau şi mă întreb: cum adică, “unul peste altul”, că 
eu sunt om însurat, cu frică de Dumnezeu! Pentru o fracţiune de 
secundă, mi-a venit în minte imaginea ne-trucată a femeii-
comisar, Ana Pauker! Dar nu ştiu de ce tocmai ea, pentru că au 



87 
 

mai existat şi alte femei pe lume. Şi nici nu doresc să stabilesc 
vreo conexiune vinovată între cele două personalităţi feminine! 
Personal, ştiu să fac deosebirea nettă dintre o piaţă şi un birou, 
chiar dacă este ceva mai larg, cât să încapă şi personalitatea 
puternică a d-nei consilier. Am expus, cuviincios şi limpede, ce 
vânt m-a adus la sublima poartă a primăriei din Piatra Neamţ, un 
frumos oraş, vestit şi pentru turismul… total (doar în campanii 
electorale poate fi mai bine perceput înţelesul cuvântului 
“total”)! Informată că am pledat şi la tv. cauza mea şi a altor 
colegi concediaţi, că am acţionat în instanţă conducerea SAJ-
Neamţ, în frunte cu managerul Damoc Letiţia, d-na consilieră 
Hirţe Irina s-a inflamat: “-Ce dacă ieşi la televizor? Crezi că ai 
să rezolvi ceva? Dumneata trebuie să cauţi o cale de mijloc şi să 
pleci de-acolo! Chiar dacă ai să câştigi procesul, ai să rămâi cu 
hotărârea judecătorească de gât!” De-atunci, din februarie a.c., 
şi până azi, de Sf. Andrei, au trecut doar zece luni chinuite, dar 
jalba mea, lipsită de paşaport portocaliu, tot la porţile primăriei 
a rămas. Parcă trebuia să intru în “Spaţiul Schengen”, proaspăt 
plecat din Răsărit! Pe parcursul celor zece luni trecute, am ajuns 
la concluzia că d-na consilieră este mai tare în previziuni şi 
proorociri decât Urania, ori proorocul biblic, IEREMIA!  

  -Nu vă speriaţi degeaba! N-am primit răspuns de la Primărie. 
Dar din antecamera instituţiei, după contactul vizual, verbal şi 
direct cu d-na Hirţe, am ieşit cu părul puternic încărcat electric. 
Trecătorii se opreau o clipă, întorceau capul spre mine şi mă 
priveau, aşa cum priveau chinezii, galoşii primiţi din Uniunea 
Sovietica, pentru ajutorarea zonele sinistrate! Un cunoscut, chiar 
m-a întrebat: “- Ce-ai păţit, Jane? Arăţi de parcă te-ai bătut cu 
Marlon Brando, când juca rolul vânătorului de recompense!” 
Întărit cu asemenea complimente, îmi spun că nu-i dracul aşa de 
şmecher şi negru, cum crede opoziţia! Îmi fac mult curaj, îmi 
iau din atmosferă un aer ceva mai portocaliu şi aterizez la uşa 
PD-L Neamţ(sediul central), crezând eronat că dl. primar, dacă 
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   Prin plângeri, petiţii, memorii şi reclamaţii în scris am sesizat 
posibile nereguli, ilegalităţi, abuzuri, incompatibilităti, existenţa 
activităţii unor grupuri de interese nocive, complicităţi vinovate, 
posibile spălări de bani publici, trafic de influenţă, reflectând în 
esenţă “cumetrialitatea corupţiei” ca sistem funcţional, bine 
organizat. Parcă aş fi intrat în ape braziliene, mişunând de 
răpitori piranha lacomi şi sângeroşi, dornici să mă sfâşie, bucată 
cu bucată, pentru a-mi închide definitiv gura, pentru că tentative 
de măcelărire a probelor s-au produs deja. 

   Nu mi-am închipuit că dosarul meu este atât de indigest şi 
nesuferit anumitor mărimi, cu atâtea implicaţii, ramificaţiile sale 
ajungând să inspire teamă chiar celor care îşi închipuie că 
funcţiile deţinute azi sunt eterne. 

   Nefiind membru în nici unul dintre partidele politice din 
România, neavând vreo proptea care să-mi susţină cauza, am 
fost mult mai sensibil la declaraţiile politicienilor de marcă 
implicaţi în campanii electorale. Cel puţin în declaraţii, cam toţi 
puneau accent pe “transparenţă si eficienţă în cheltuirea 
banului public”. Mesajul acestor minunate deziderate 
electorale, pe care le auzim doar o singură dată la 4-5 ani, se 
încăpăţânează să ocolească cu încrâncenare, SAJ-Neamţ şi 
oficialii care au în mâini acest dosar. Gradul de civilizaţie de 
factură tribal-somaleză a dat muguri şi în România, 
considerată de către mulţi dintre investitorii-martiri ce şi-au 
retras afacerile din ţara noastră,  adevărata  şi inegalabila 
“HIMALAYA CORUPŢIEI”. Până la urmă, prefer o 
comparaţie mai relevantă, scoasă din nomenclatorul 
autohton. Pentru că trăiesc într-o văgăună montană, 
abandonată de autorităţi pe mâna lotrilor politico-
financiari, m-am oprit, dintr-un sincer patriotism local, 
asupra mult mai sugestivului, “CEAHLĂUL CORUPŢIEI”!   
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   *Am trimis un memoriu însoţit de o documentaţie probatoare 
către Curtea de Conturi a Judeţului Neamţ pentru a verifica 
posibile nereguli în cheltuirea banilor publici, pentru că este de 
competenţa lor. Răspunsul stupefiant al acestora mi-a întărit 
convingerea că SAJ-Neamţ nu poate fi deranjat anul 
acesta(2009): “-În programul de activitate pe anul curent, 
aprobat în conformitate cu prevederile art. 58 lit. d) din 
Legea 94/1992, republicată în anul 2009, nu este inclus 
Serviciul de Ambulanţă Judeţean Neamţ.” Ziaristul de 
investigaţii, dl. Silviu Alupei, a precizat într-o emisiune 
televizată(Tele M-Neamţ): “-Ce-ar fi să zică şi procurorii că în 
anul 2009, omorurile şi violurile nu vor fi incluse în programul 
lor de activitate?”  

*   În ziua de 17 septembrie, 2009, dl. Cătălin Naclad, 
moderatorul emisiunii “PRIM-PLAN”, în care erau dezbătute 
eventuale nereguli la SAJ-Neamţ, a trimis un fax către 
conducerea SAJ-Neamţ cu rostul asigurării celuilalt punct de 
vedere, aşa cum este normal şi deontologic. Răspunsul 
managerului Damoc Letiţia (vezi Anexa) s-a dorit o atenţionare 
printr-un drept la replică, însoţit de un alai de reprezentanţi ai 
autorităţilor locale, jurişti, avocaţi şi specialişti din cadrul unor 
instituţii: “DSP-Neamţ, CJASN, IJP-Neamţ, Ministerul 
Sănătăţii, Curtea de Conturi, etc. ce au dreptul şi capacitatea de 
a se exprima asupra activităţii de management superior al 
Serviciului de Ambulanţă Neamţ”. Au trecut de atunci trei(3) 
luni bune, dar “omul negru n-a venit”! Nu înţeleg, totuşi, unde 
putea să încapă atâta omenire, pentru că studioul televiziunii 
respective nu este stadion! Tot alaiul celor pomeniţi de d-na 
manager-superior, este în cu totul altă parte, nicidecum într-un 
show televizat, ca la circ. În loc să vină să controleze cui mai 
face “ochi dulci” banul public, cei menţionaţi de manager ar 
avea timp destul pentru o înghesuială într-un studio tv. Bine că 
n-au avut în programul anului 2009 verificarea a tot ceea ce se 
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întamplă pe la SAJ-Neamţ. Din cele afirmate în acelaşi fax: 
“Cei doi invitaţi ai dumneavoastră, erijaţi în justiţiari, au dat 
dovadă de o slabă sau chiar eronată documentare”. Dacă e slabă, 
sau grasă, va rămâne ca dumneavoastră să studiaţi, stimaţi 
cititori în “ANEXA-Cutia cu bomboane”, de la finalul acestui 
volum-pamflet.  

 * Fiind ameninţat cu moartea prin împuşcare, la 19 mai, 
2009, de către directorul economic al SAJ-Neamţ, Pantaziu 
Constantin, am reacţionat aşa cum ar fi reacţionat oricare dintre 
cetăţenii cu drepturi depline dintr-o ţară civilizată, occidentală, 
membra U.E: am înaintat o plângere penală Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Piatra Neamţ, constituindu-mă parte vătămată. 
Parchetul a repartizat plângerea penală Poliţiei Judiciare din 
cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ, ajungând pe biroul 
B.I.C., la subinspectorului Gheorghiu D.  M-am prezentat la 
sediul Poliţiei Municipale din Piatra Neamţ la data de 16 iunie 
2009, cu strângere de inimă, aducându-mi aminte cât de bine 
eram întemeiat ca parte vătămată, în dosarul privitor la 
managerul Damoc Letiţia, cea care mi-a îngrădit anumite 
drepturi legitime! Nu pot uita că la acelaşi etaj al Poliţiei 
Judiciare-Neamţ şi-a avut biroul comisarul-şef Păduraru Mihai, 
cel care în 7(şapte) zile a propus procurorului soluţie de NUP, 
ieşind la pensie imediat, fără nici o strângere de inimă, fără 
mustrări de cuget. Ca argument convingător că dl. Pantaziu ar 
avea pretexte să mă ameninţe cu moartea, am luat cu mine o 
plângere adresată şefului IGPR-Bucureşti, dl. chestor Petre 
Tobă şi o plângere adresată d-lui Daniel Marius Morar, şeful 
structurii centrale DNA-Bucureşti, în care subsemnatul 
reclama anumite fapte de corupţie, eventuale spălări de bani 
publici, mită(maşina primită “cadou” de către Pantaziu 
Constantin etc). Am fost surprins, de la bun început, că dosarul 
meu se afla pe biroul unui ofiţer foarte tânăr, spunându-i: “-
Ştiind cine protejează spatele SAJ-Neamţ, nu-mi pun prea mari 
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speranţe, dar vă rog să ţineţi seama şi de aceste documente pe 
care le-am adus cu mine”. Dl. ofiter Gheorghiu D. mi-a 
replicat: “-Lasă-mă, domnule, cu documentele alea! Dumneata 
poţi să scrii o carte cu ce ai acolo! Spune-mi dacă ai alte dovezi 
concrete că Pantaziu te-a ameninţat cu moartea!” Menţinându-
mi afirmaţiile, conform cărora prin plângerile mele întemeiate, 
am răscolit nereguli mari din cadrul SAJ-Neamţ, ofeream şi 
motivul pentru care anturajul celor vizaţi erau interesaţi să-mi 
astupe gura! Această carte îşi datorează apariţia şi 
recomandărilor d-lui poliţist Gheorghiu D., mai ales că  acest 
domn mi-a spus, printre altele, ignorând documentaţia 
adusă de mine, să scriu mai repede declaraţia, deoarece are 
o mortăciune într-un apartament şi se grăbeşte! Mă întreb: 
aşa se audiază un om care este ameninţat cu moartea? Cum poţi 
preveni un omor? Pentru că dl. Gheorghiu urma să se deplaseze 
la locul unde o persoană a fost ucisă, alta care era în viaţă, aşa 
cum eram eu, putea aştepta, sau putea fi zorită, chiar dacă prin 
dispariţia sau compromiterea mea era eliminată o fiinţă 
incomoda sistemului! Este cel puţin curios cum şi-au făcut 
treaba cei care cred că au “soluţionat” diferite componente ale 
acestui caz(Dosarul “AMBULANŢA”), din moment ce 
inspectorul-şef al IJP-Neamţ, dl. comisar-şef Şoric Vasea şi dl. 
comisar-şef Popescu Ion(şeful Direcţiei de control intern al 
IGPR-Bucureşti) mi-au expediat concluzii de genul: “Din 
verificări nu au rezultat date şi indicii care să ateste 
încălcarea atribuţiilor de serviciu sau a normelor de etică şi 
deontologie profesională, de către poliţiştii IPJ-Neamţ care 
au instrumentat dosarele în cauză, ori au soluţionat petiţiile 
pe care le-aţi formulat”. 

*Similitudini şi disriminări.  Într-un cotidian naţional, 
“GARDIANUL”, din 15 decembrie 2009, un titlu de pe prima 
pagină anunţa cu gravitate: “Klaus Johannis, ameninţat cu 
moartea printr-o scrisoare de patru rânduri” ! Este o 
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ameninţare cu autor necunoscut, deocamdată! Dar s-au pus pe 
roate mai toate serviciile specializate, pentru protecţia acestui 
om. În România de azi, teoretic, nu există cetăţeni de categoria I 
şi categoria II, mai ales când aceştia nu au antecedente penale, 
muncesc cinstit, plătesc taxe şi impozite, merg la vot disciplinat! 

   -De ce mai vin politicienii să le cerşească, voturi, oamenilor? 
Ca să-i poarte pe drumuri, iar cei plătiţi din banul public să-i 
ţină pe la uşi, să-i umilească? Într-o campanie electorală 
furibundă, cetăţeanul României poate afla cât valorează el, în 
mod real, poate constata ce preţ s-a pus pe capul celui care-şi 
vinde votul: o sacoşă cu o pungă de făină, alta cu zahăr şi orez, 
o sticlă de ulei, o găină congelată! Alteori, o bancnotă de 50, sau 
100 de RONI! Asta-i viaţa omului de rând în România neo-
fanariotă şi post-comunistă! Ăsta-i preţul omului obişnuit, 
pentru a se lăsa jumulit de taxe şi impozite nesimţite, pentru a se 
lăsa batjocorit şi tratat ca o zdreanţă într-o ţară pe care aproape 
nimeni nu o mai respectă în Occident. Cel puţin, în mass-media 
apuseană, imaginea României este cu mult sub nivelul din 
decembrie 1989!  

   În cazul meu, ţinta 
unor ameninţări 
similare cu autor 
cunoscut, autor aflat în 
cercetări şi pentru alte 
“cucuie”, observ că 
este absolvit de 
vinovăţii şi i se fabrică 
un N.U.P cât Ceahlăul 
de mare, iar partea 
vătămată rămâne 

expusă unor noi tentative!  
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-Iată de ce cred că rezoluţia de N.U.P., din 17 august 2009, în 
Dosarul 2465/P/2009 a fost subiectivă: procurorii (trei la număr) 
care au semnat şi redactat documentul consideră, pe baza 
discuţiilor avute cu dl. subinspector Gheorghiu D., că “între cei 
doi există un conflict mai vechi”, deşi nu este adevărat. Nu poţi 
desprinde concluzii definitorii doar dintr-o singură mărturie 
verbală, în vreme ce subsemnatului i-au fost refuzate documente 
scrise, asumate şi probatoare, în măsură să determine alte 
convingeri. Dacă dl. subinspector Gheorghiu a obţinut de la 
directorul economic Pantaziu Constantin, măcar 
confirmarea verbală a celor susţinute de mine, dar a 
îndemnat la o împăcare creştină, “topind” proba vinovăţiei 
celui reclamat, ignorând un posibil martor ocular, atunci dl. 
subinspector Gheorghiu are o problemă nouă.  Având în 
vedere că s-au confruntat două opinii contrare, a subsemnatului 
şi a d-lui Pantaziu, prin urmare mărturia unuia împotriva 
mărturiei celuilalt, firesc ar fi să nu se valideze doar declaraţiile 
unuia, în defavoarea celuilalt!  

  *Martorii din umbră ! Dl. Pantaziu m-a 
ameninţat cu moartea prin împuşcare! Că a 
recunoscut verbal acest lucru, în prezenţa 
subinspectorului Gheorghiu, este salutar, 
dar a fost ignorată prezenţa altui martor 
ocular, aflat întâmplător în acelaşi birou 
pentru a fi audiat într-o cauză 
asemănătoare, de către colegul de birou al 
d-lui Gheorghiu. Până la urmă, în locul 
unui martor ar putea fi doi! Martorul din 
umbră, la care fac referire a intervenit la un moment dat în 
conversaţia dintre poliţist şi dl. Pantaziu. În timp ce Pantaziu 
recunoştea dinaintea poliţistului: “- Într-adevăr, l-am 
ameninţat, dar la nervi!”, poliţistul Gheorghiu D., în locul 
consemnării mărturiei făptuitorului, cuvânt cu cuvânt, 



95 
 

dumnealui s-a erijat în mediator: “-Haideţi, domnule, chiar 
aşa? Sunteţi colegi, şi nu-i frumos!” Abia atunci s-a mai auzit 
o voce: “-Este frumos să-l ameninţaţi că-l împuşcaţi?” 
Martorul respectiv a intervenit pentru că mi-a recunoscut 
numele şi locul de muncă, popularizate intens, prin 
disponibilitatea pentru adevăr a  două posturi de televiziune 
locale. Dacă nu a fost consemnat cu fidelitate acel dialog, prin 
omisiuni grave, mă întreb: -de ce? A primit ordin din partea 
cuiva anume? A distrus, fără rea-voinţă, o probă relevantă? Prin 
erijarea sa în mediator-împăciuitor, a dorit să se substituie 
preotului? S-au distrus şi s-au tăinuit probe capitale pentru 
“omorârea” dosarului şi determinarea deciziei de N.U.P? Se 
numeşte complicitate, sau nu? Cert este că, după aceea, dl. 
Pantaziu i-a ameninţat constant, în diferite moduri, pe toţi 
martorii mei, având convingerea că are mână liberă şi nu i se va 
întâmpla nimic.  

   *Dacă i se va întâmpla, sau nu, rămâne de văzut, pentru că 
martori disponibili şi înregistrări audio-video există!  

   *Dacă există la Poliţie şi consemnarea, prin declaraţie scrisă, a 
făptuitorului, cine se face vinovat de “asasinarea” probelor şi a 
dosarului meu?  

   Este extrem de îngrijorătoare superficialitatea investigării şi o 
aparentă lipsă de comunicare între aceste instituţii! Atât Poliţia, 
Procuratura, cât şi DNA, deţin o importantă bază de date. Când 
ai la dispoziţie, gratis, serviciile unui avertizor public, ai datoria 
să verifici, să confrunţi informaţiile şi să iei decizii corecte şi 
nepărtinitoare. Ce garanţii poate avea subsemnatul, după ce a 
oferit atâtea probe elocvente, când reprezentanţii instituţiilor 
Statului abilitate să cerceteze, să ancheteze şi să decidă, se 
transformă, subit, în agenţii benevole de împăciuire prin telefon:  
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  “-Lăsaţi, domnule Iosub, că nu vă împuşcă nimeni!”(asigurare 
verbală, prin telefon, avându-l ca autor pe dl. comisar Sasu 
Daniel, din cadrul DNA-Bacău). Nu le-a cerut nimeni să 
medieze gratuit, când aceşti funcţionari ai Statului, sunt pătiţi 
din bani publici pentru activităţi bine precizate!  

   -Din ordinul cărui mare şmecher, funcţionarii Statului şi-au 
depăşit, pe seama subsemnatului, atribuţiunile de serviciu? Care 
“etică şi deontologie profesională”?  

                                

CINE O ÎMBRACĂ ŞI O DEZBRACĂ PE DOAMNA 
CORUPŢIE? 

*   La data de 14 mai 2009, primesc adresa nr. 2057 de la 
Serviciul de Investigarea Fraudelor Economice din cadrul IJP-
Neamţ, în care semnatarii precizează: “În legătură cu 
împrejurările semnalate privind incompatibilităţi între 
persoane cu atribuţiuni de decizie din cadrul SAJ-Neamţ şi 
administratorii unor societăţi comerciale  aflate în relaţii 
contractuale cu această unitate, întrucât îmbracă forma 
unor fapte de corupţie sesizarea a fost înaintată Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Neamţ competent în efectuarea de 
cercetări penale în acest gen de infracţiuni.”  Vrei-nu vrei, te 
întrebi ca tot omul fără “spate” politic: -cine o îmbracă şi cine o 
dezbracă pe doamna Corupţie? Poate că domnilor poliţişti le 
pare rău că le-a scăpat această hârtie, eliberată pe baza unor 
probe flagrante, dar aceste rânduri insistă: “întrucât îmbracă 
forma unor fapte de corupţie” ! Sunt nevoit să mă repet: 
referirile Poliţiei vizau autoturismul, oferit cadou directorului 
economic, Pantaziu Constantin, de către dl. Misăilă Dan, 
administratorul GES SECURITY, acesta din urmă fiind rudă 
de sânge cu directorul tehnic al SAJ-Neamţ, dl. Cucoş Ciprian. 
La acest capitol era inclusă şi S.C COSAMIRA SERV SRL, 
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administrată de către dl. Vacariu Vasile Sorin, cel care avea 
contract încheiat, de service-auto, cu SAJ-Neamţ!   Cum să nu 
fiu ameninţat cu moartea prin împuşcare, când în joc sunt sume 
exorbitante de bani, iar subsemnatul le strică unele combinaţii 
din care ciugulesc, în funcţie de statut şi influenţă, anumite 
persoane? Aceste probe evidente au fost aşezate pe masa d-lui 
subinspector Gheorghiu D., din cadrul Biroului de Investigarea 
Criminalităţii, ca argumente suplimentare la ameninţările cu 
moartea. De ce le-a ignorat, îndrumându-mă să scriu o carte, nu 
ştiu! Ceea ce i-am spus d-lui Pantaziu Constantin de “i-a sărit 
muştarul”, am scris-o într-o petiţie adresată IGPR-Bucureşti, 
comunicată apoi, verbal, d-lui poliţist din cadrul BIC, 
Gheorghiu D. : “-Voi face tot posibilul să aduc aici, la Piatra 
Neamţ, ofiţeri de la Spălarea Banilor, procurori DIICOT şi un 
ofiţer superior cu experienţă vastă, de la Crima Organizată, din 
Bucureşti, pentru a dovedi spălările de bani publici dintre SAJ-
Neamţ, SC COSAMIRA SRL şi GES SECURITY, inclusiv 
legalitatea încheierii acestor contracte şi sumele de bani 
implicate!” Când a auzit toate acestea, profound marcat şi 
speriat, dl. Pantaziu Constantin nu s-a mai putut controla: “-Mai 
răscoleşte tu, mult, hârtiile astea şi încearcă să descolăceşti 
un şarpe mare, din anturajul nostru, că într-o bună zi, ai să 
te trezeşti că te împuşcă cineva!”   

 

“DEONTOLOGIA” ESTULUI SALBATIC… 

   Din corpul de Control al AUDIT-ului intern al IGPR a fost 
trimis un     comisar-şef al cărui nume şi prenume nu mi-l mai 
amintesc(dar numele de familie începea cu “M”), care a sosit la 
SAJ-Neamţ, audiindu-mă în prezenţa avocatului meu, dl Baltag 
Lucian. Încercând să-i ofer cât mai multe detalii, acest domn 
ofiţer mi-a precizat: “-Am fost trimis de la Bucureşti 
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deoarece, într-una din plângeri aţi reclamat anumiţi ofiţeri 
de poliţie din cadrul IJP-Neamţ care nu şi-ar face treaba 
corect. Pentru asta sunt trimis! Altceva nu mă interesează!” 
În rest, interlocutorul meu m-a ascultat cu răbdare, încheind 
discuţia: “-Mai aşteaptă şi dumneata, vreo trei luni, poate se 
schimbă ceva!” Repet, încă o dată: de faţă se afla şi avocatul 
meu! Nedumerit, mi-am cerut permisiunea să adaug: “-Dar de 
ce, domnule comisar-şef trebuie să mai aştept trei luni? Ca să se 
schimbe politicul? Ce treabă are politicul de la Bucureşti cu 
dosarul meu?” Dl. comisar-şef nu a pomenit nimic de politică, 
sau ceva politic, dar pe mine m-a dus gândul că peste trei luni 
vor avea loc alegerile prezidenţiale. 

   Dl. comisar-şef “M”, din Corpul de Control al AUDIT-ului 
intern al IGPR-Bucureşti, sosit la Piatra Neamţ pentru 
verificarea modului în care-şi fac treaba ofiţerii şi subofiţerii din 
cadrul IJP-Neamţ a susţinut că nu a găsit nimic grav în judeţul 
Neamţ. În acest sens, şeful AUDIT-ului intern din cadrul IGPR, 
dl. comisar-şef (director) Popescu Ion a fost de acord, prin 
răspunsul pe care mi l-a expediat, că treaba e o.k. în poliţia 
nemţeană. A lipsit să adauge că poliţiştii nemţeni, mai ales capii 
lor, sunt mai ceva ca îngerii imaculaţi ai Domnului! Aşa o fi, dar 
cu o foarte mică şi nevinovată observaţie: DINTRE TOATE 
DOSARELE ENUMERATE de distinsul comisar-şef şi director 
Ion Popescu, LIPSESC NUMERELE A DOUĂ DOSARE!!! Nu 
le pomenesc, pentru că domnul comisar-şef “M” şi dl. comisar-
şef Pânzariu Ion(şeful serviciului Fraude Economice din cadrul 
IJP-Neamţ, numai de vreo 15 anişori) au cunoştinţă despre 
conţinutul lor, plin de “sfinţenie”. NU INTRU ÎN 
AMĂNUNTE, PENTRU CĂ DEJA AM PUS MÂNA PE 
DOSARE!!! Şi ca să nu moară de curiozitate distinşii poliţişti, 
care vin în controale de controale, în patria NUP-urilor, 
străbătută de materie lemnoasă, tentantă, conţinutul lor va face 
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 Motto:        

       

 

PARTEA A 2-A 

ÎN CODRII COMUNITĂŢII EUROPENE 

     

  10 martie, 2010                       

    Prima ediţie a jurnalului-
pamflet s-a epuizat în timp 
record, deşi lucrarea aceasta 
izvorâtã dintr-un puternic 
sentiment de dreptate a fost 
surghiunitã din librãrii, în 
sensul cã nimeni nu a avut 
disponibilitatea de a-şi risca 
propria afacere doar dintr-
un moft civic. Nu este 
nimic blamabil în 
naturaleţea unui sincer sentiment de fricã. Pânã la urmã, frica 



101 
 

este fireascã. Mai devreme sau mai târziu, cel ce refuzã sã 
sprijine civic, acţiunea unui concetãţean aflat la strâmtoarea 
impusã de contextul politic, administrativ sau banditesc, se 
poate gãsi într-o situaţie similarã. Dar cum sã-ţi întind mâna 
dacã mi-ai bãtut-o în cuie?     

     La nevoie, va striga dupã ajutor şi se va confrunta cu aceleaşi 
laşitãţi din partea comunitãţii, adormitã , sute de ani, între cele 
douã cocoaşe de sclav, dobândite în urma unui trecut dureros! 
Curajul, onoarea, demnitatea şi simtul civic nu se învaţã la “fãrã 
frecvenţã”! 

   O carte pentru sine  ar putea “fabrica” oricine, dar dacã o 
astfel de lucrare depãşeşte graniţele conversaţiei din  bucãtãrie, 
ridicându-se la nivelul unei implicãri publice, fãrã scamatorii şi 
echivoc, se poate numi atitudine civicã responsabilã. Dacã 
Dumnezeu dorea sã ne facã iepuri sau cãmile de povarã, o 
fãcea! Cred cã intenţia Creatorului a fost alta, din moment ce 
omul are staţiune bipedã şi se prezintã perpendicular pe 
suprafaţa planetei. Unii confundã aspectul exterior cu 
verticalitatea, deturneazã pervers disponibilitãţile artistice 
oferite generos fiinţei umane, cãtre machiajul cel mai hidos: cu 
inima învelitã într-o blanã de iepure, pozeazã în lei. Vrãjitorul 
din Oz a oferit leului mãcinat de fricã, un surogat: medalia de 
tinichea, care sã-i ţinã loc de curaj! Neamul Românesc are în 
spatele sãu o istorie grea şi zbuciumatã din care nu lipsesc nici 
sacrificiile însângerate, nici curajul absolut! Nu înţeleg de ce 
românul zilelor noastre trage cu ochiul, peste umãr, doar la 
iepuri, vrãbii şi râme, de care politicienii vicleni se folosesc doar 
ca momealã! Nu înţeleg de ce românul şi-a trimis la puşcarie, 
sub administraţia comunistã, cele mai luminate frunţi: Petre 
Ţuţea, Mircea Vulcãnescu, Iuliu Maniu, monseniorul Ghika, etc. 
Ei sunt modele pentru mine. Mulţi dintre eroii acestui jurnal au 
ales alte repere, radical opuse celor  preferate de subsemnatul. 
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Admir la japonezii  cu o educaţie aleasã gustul pentru onoare, 
demnitate şi curaj. Poate cã avea dreptate un colonel nipon în 
timpul celui de-al doilea rãzboi mondial: “Datoria este grea cât 
un munte, dar moartea este uşoara ca o panã”!  

 

!  “ONORATA SOCIETÀ” 

   În prima parte a relatării mele am prezentat câteva episoade 
aflate în strânsă legătură, unele cu altele, pentru a justifica rostul 
unui titlu de carte: “LA(N)ŢUL SLĂBICIUNILOR”. În partea 
sa finală, jurnalul-pamflet are la îndemână noi evenimente 
care au strâns laolaltă mai multe persoane de vază, fapt 
probat de cele petrecute în centrul Municipiului Piatra 
Neamţ, la data de 12 martie 2010. Pâna să vă dezvălui 
identitatea celor strânşi la un loc, veniţi de la distanţe mari, 
merită să ştiti că nu am primit răspunsuri la noianul de întrebări 
întemeiate, chestionar ce încheia prima ediţie a cărţii. Am dorit 
să scot cât mai rapid primul volum, chiar dacă i se pot aduce 
anumite reproşuri, tocmai pentru a clarifica în acest nou 
volum(ediţie îmbogăţită cu fapte şi documente incitante),  fără 
dubii, cât de previzibile sunt acţiunile celor cu care mă confrunt! 
În volumul 1(pag. 29) am scris: “Încep să înţeleg mai bine de 
ce plouă cu N.U.P-uri, de ce nu sunt găsiţi anumiţi milionari 
în euro în baza de date, şi de ce este frânat, până la 
omorârea definitivă, dosarul meu”. Tot acolo, am prezis: 
“Conform legislaţiei în vigoare, urmează să primesc(nu ştiu 
când!) un număr important de rezoluţii. Cu tot ceea ce am 
pus deoparte(pentru vremuri mai grele) şi cu ceea ce 
urmează să mai primesc, presimt că va urma cu certitudine 
şi volumul doi, poate şi trei”!  Prinşi pe picior greşit, cei 
responsabili de anumite manevre, s-au trezit cu cartea pe piaţă, 
aşa cum se pomenesc unii păcătoşi cu mortul în sufragerie, pe 
ne-pusă masă, în prag de sărbători. Acest “copil” urgisit, 
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pumnul în masă! Oare chiar mai crede că cineva, acolo sus, îl 
iubeşte?  

   Din acelaşi raport-fluviu, al Camerei de Conturi, găsesc 
referiri şi la suma “de 121, 8 mii lei (către o societate 
comercială cu care Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean, a 
încheiat un contract de asociere, având ca obiect sprijinirea 
echipei de fotbal în vederea dezvoltării sportului de performanţă 
la nivelul judeţului), pentru cheltuieli efectuate de societate în 
perioade anterioare datei de intrare în vigoare a prevederilor 
asumate prin contract şi pentru alte scopuri decât cele stipulate 
de prevederile contractuale”.  

“La Consiliul Judeţean Neamţ cheltuielile fără bază legală 
estimate cu prilejul misiunilor de audit financiar şi audit al 
performanţei au fost în sumă de 604, 7 mii lei”etc.“Efectuarea 
de plăţi fără documente justificative, cu încălcarea prevederilor 
art. 51(3) şi 54(6) din Legea finanţelor publice locale, a fost 
cauza care a determinat producerea de prejudicii estimate la 
suma de 1.902, 8 mii lei, identificate la 10 entităţi”. Exemplele 
enumerate în respectivul document public pot continua 
disperant, dar parcă aud şi vocea d-lui prim-ministru, Emil Boc, 
care ne sfătuia să avem mare grijă de banul public. Stimate 
domnule Traian Băsescu şi stimate domnule Boc, după cum 
vedeţi, are cine să aibă “grijă” de banul public! O fi grijă, o fi 
grijanie, rămâne de văzut, că de sesizat, nici vorbă! Bine că are 
cine să-şi bată joc de cei care s-au cocoşat de plătit cele mai 
numeroase taxe şi impozite din Uniunea Europeană! Cum 
rămâne cu “sistemul ticăloşit”?                
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 ***   Titular, în extrema-dreaptă era dl. Morenciu Dan-Dorel, 
director-general la DSP-Neamţ.   Dl. prefect Archip Mihai era 
pe post de libero. Închizător în faţa mijlocaşilor figura dl. Vasile 
Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean-Neamţ. Mijlocaş-
central la creaţie, dl. Raed Arafat, secretar de stat în M.S.P, iar 
în faţa mijlocaşului-central, uşor spre stânga, dl. Mihai Capră. 
Cu asemena mijlocaşi-centru, ai nevoie de doi mijlocaşi de 
bandă, stânga-dreapta, eficienţi: 
mijlocaş-dreapta, primarul 
oraşului Roman, Dan Laurenţiu 
Leoreanu, mijlocaş-stânga, dl. 
Şoric Vasea, şeful Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie-Neamţ. Între 
d-nii Şoric Vasea şi Mihai Capră 
se situa, discret, distinsa d-nă 
manager, Damoc Letiţia (fostă 
handbalistă), privind, sfios şi 
adolescentin, spre primarul 
oraşului Piatra Neamţ, aşa cum îl 
privea, cândva, tânăra actriţă chineză, de cabaret, Chiang 
Ching,    pe viitorul său soţ, MAO ZEDONG, cu vreo treizeci 
de ani înaintea declanşării “revoluţiei culturale” în Republica 
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Populară Chineză. În zona mijlocaşilor, fascinată de spectacolul 
hibernal, se afla d-na Grădinaru Mirela, director-general 
SANEPID (fostă şefă la DSP-Neamţ). De la un astfel de 
eveniment, cu reflexe sportive, nu puteau lipsi câţiva civili de 
ocazie, mai mult sau mai puţin speciali. Spun speciali, pentru că 
nu a venit nimeni să-mi arate de la ce fel de serviciu li s-au 
eliberat legitimaţiile. Vrei-nu vrei, când vezi o asemenea 
densitate, pe spaţii foarte mici, de persoane sus-puse, într-o 
vecinătate cordial-creştină,  te şi întrebi: -cine să se mai ocupe, 
obiectiv, de DOSARUL AMBULANŢA şi de probele pe care 
subsemnatul s-a străduit să le ofere factorilor responsabili? 

  Precizare: Primarul Gheorghe Ştefan nu avea asupra sa nici 
un fel de cărticele chinezeşti propagandistice, cum ar putea să 
creadă sincer, dar eronat, opoziţia, şi nici ultimul număr al 
revistei mondene, “Madame”, plină numai cu poze colorate!  

* Ascultatul telefonului, pe lângă alte chestii banale, cum ar fi 
urmăritul şi supravegherea insuficient de discretă a unui simplu 
creştin-ortodox(pe nou), par banale copilării pe lânga ceea ce 
doresc unii să-mi pregătească, dacă nu cumva mi-au pregătit 
ceva, dar se ruşineaza de “opiniunea publică”. Deocamdată. 
Până una-alta, specialiştii care îmi ascultă fiecare convorbire 
telefonică au reuşit, cu “brio”, să-mi şteargă chiar şi banda 
magnetică a cartelei SIM, pierzând toate numerele de telefon ce 
le stocasem pe acea cartelă. N-are sens să mai înmulţesc vorba: 
s-au mirat şi lucrătorii specializaţi de la compania telefonică 
unde sunt abonat! S-au mirat, dar le-a fost incomod să-mi spună, 
pe şleau, care-i explicaţia. O ştiau şi ei, o ştiu şi eu, de aceea nu 
mai insist. De insistat, mai insistă doar un fost recidivist de 
drept comun, care se crede ziarist şi se dă mare în pantofi mici,  
sluga unor potentaţi  cu burţile şi cefele groase şi care, în lipsa 
“cârligelor”, se substituie rostului sanitar menit hârtiei igienice. 
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  *  Nu numai Africa lui Moise Tshombé, Mobutu şi Idi Amin 
trăieşte în mileniul trei, ci şi 
România! Iată-ne şi fraţi buni, de 
mileniu, cu africanii, dar şi cu 
haitienii lui Papa Doc-Duvalier! 
Cât de mult mă bucur că avem şi 
fraţi. În fond, şi ei sunt fii 
Domnului. Numai Occidentul nu se 
prea mândreşte cu noi, dar nici cu 
ei! Nu-i nimic, ne mândrim noi cu 
ei! Păi, este oare, puţin lucru, să 
faci parte din NATO şi UE?                                                                       

   Fără doar şi poate, mamoşii 
democraţiei românesti sunt tot fraţi, 
dar sunt numai între ei. Oare de ce nu-
i pot considera fraţi şi pe cei care-şi 
bat joc de cazul meu, de  dosarele 
atâtor amărăşteni care au deprins, 
până la urmă, cu folos, ce menu se 

serveşte la 
Strasbourg?  

   Silniciile comandate politic-girate 
de unii magistraţi însetaţi de înavuţire 
rapidă şi putere-sunt rezolvate parţial, 
sau definitiv, la Strasbourg, omul de 
rând, contribuabilul, fiind condamnat 
să plătească din propria sărăcie, 
samavolniciile bandelor organizate, 
care n-au milă de banul public!  
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“ALBA-NEAGRA” 

   După ce am scos cartea-pamflet-dosar-jurnal, am expediat 
câteva exemplare pe adresa unor instituţii, servicii şi ministere 
pe care le-am considerat puternice şi abilitate în cerecetarea şi 
luarea unor decizii corecte în “Dosarul Ambulanţa”, un dosar 
complex, întortochiat ca un labirint, cu “geometrie” variabilă. 
Pentru că subsemnatul cunoaşte amănunţit acest “hăţiş” în care 
te întâlneşti cu tot soiul de specimene, se poate pune o întrebare 
firească: de ce este plimbat, azvârlit sau dosit acest dosar, de ce 
încearcă toţi specialiştii plătiţi generos din banul public, să se 
spele pe mâini, dacă ar fi atât de simplu, sau dacă nu ar exista 
implicaţi cu “spate” gros, protejaţi de complicităţi bine “unse”?  

   La gravitatea acuzaţiilor pe care le-am adus, susţinute de 
probe temeinice, ar fi fost firesc să se implice imediat cei legal 
abilitaţi. Dar cine să sigileze fişete, contabilitate, arhive, să 
investigheze şi să ancheteze oportun, lucid, dinamic, onest şi 
eficient o presupusă “suveică”, plină cu nume, funcţii, poziţii şi 
relaţii bine închegate? De la implicarea mea în calitate de 
avertizor public şi până astăzi nu s-a întâmplat nimic vizibil. Pot 
crede, pe bună dreptate, că toţi cei potenţial-făptuitori au 
beneficiat de un BONUS important prin acordarea răgazului de 
a şterge urmele unor posibile vinovăţii. Legea avertizorului 
public, nr. 571/decembrie/2004 a fost implementată în România 
pentru a-i facilita ţării noastre o integrare armonică şi lipsită de 
traume în Uniunea Europeană! Acest document european este 
ignorat şi duşmănit în România tocmai de cei obligaţi să-l 
respecte! În calitatea mea de avertizor public, asumându-mi 
responsabilităţi şi riscuri majore, lucrând într-o instituţie 
publică(S.A.J-Neamt), prin textul legii 571/2004 se precizează 
că avertizorul public este protejat: 

“Art. 1-Prezenta lege reglementează unele măsuri privind 
protecţia persoanelor care au reclamat sau au sesizat încălcări 
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ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al 
altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere 
sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din 
celelalte unităţi bugetare prevăzute la art. 2. 

Art. 2-(1)Dispoziţiile prezentei legi se aplică autorităţilor şi 
instituţiilor publice din cadrul administraţiei publice centrale, 
administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, 
aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de 
lucru al Guvernului, autorităţilor administrative autonome, 
instituţiilor publice de cultură, educaţie, sănătate şi asistenţă 
socială, companiilor naţionale, regiilor autonome de interes 
naţional şi local, precum şi societăţilor naţionale cu capital de 
stat. 

(2) Prezenta lege se aplică şi persoanelor numite în consilii 
ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi alte organe 
colegiale organizate în structura sau pe lângă autorităţile sau 
instituţiile publice. 

Art. 3-În interesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai 
jos au următoarea semnificaţie: 

Avertizarea în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună 
credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a 
legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei 
administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi 
transparenţei; 

Avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit. a) 
şi care este încadrată în una din autorităţile publice, instituţiile 
publice sau celelalte unităţi prevăzute la Art. 2; Comisiile de 
disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de 
cercetare disciplinară, prevazută de lege sau de regulamentele 



112 
 

de organizare şi funcţionare a autorităţilor publice, instituţiilor 
publice sau a celorlalte unităţi prevăzute la Art. 2”, etc.  

    

CAPITOL III.  

Art. 5-Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către 
persoanele prevăzute la art. 1 si art. 2, prevăzute de lege ca fiind 
abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie 
avertizare în interes public şi priveşte: a) infracţiuni de corupţie, 
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în 
legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals 
şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul; d) 
încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele 
de interese; i) incompetenţa sau neglijenţa în serviciu; l) 
emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc 
interese de grup sau clientelare”. 

   La nivelul atins de corupţie în România, după opinia mea, 
această lege este indigestă anumitor grupări criminale, 
complicităţilor vinovate de orice fel, bandiţilor. Este de înţeles 
că această reglementare europeană de acum şase(6) ani nu a fost 
suficient mediatizată, pentru că nu s-a dorit! De ce nu s-a dorit, 
este la fel de evident: sunt prea multe implicări şi implicaţi cu 
putere care se consideră deasupra legii, dar un dicton latin, 
celebru, ne oferă un principiu valabil de peste două milenii: 
“DURA LEX SED LEX”(“Legea este dură, dar e lege”)! 

   În mod normal, responsabilităţile nu ar trebui driblate, sau 
aruncate, precum un fier înroşit, dinr-o parte în alta, de la o 
instituţie la alta, aşa cum se întâmplă cu adresele expediate 
subsemnatului de mai multe institutii ale Statului. Voi oferi un 
eşantion de plasamente, gen “alba-neagra”, din noianul aflat în 
baza personală de date: D.I.I.C.O.T-Bucureşti îmi expediază în 
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luna februarie, 2010, adresa nr. 117/2009!!! Sunt înştiinţat că 
sesizarea mea a fost trimisă Direcţiei Naţionale Anticorupţie-
Structura Centrală. Totul pare OK, la prima vedere dar, ţinând 
cont că am înaintat un memoriu şi o carte, în luna ianuarie 2010, 
vă veţi întreba ca şi mine de unde a apărut anul 2009 pe 
document (vezi anexa)! Te poţi întreba, fireşte: suntem în 
tunelul timpului? A dat cineva ceasul înapoi? Epistola duduind 
de NUP-uri  vine dintr-o zonă crepusculară? Greu de răspuns! În 
schimb, este uşor să-ţi dai seama că nişte indivizi sus-puşi ne 
consideră, în masă, proşti, chiori sau handicapaţi! Poate că se 
găsesc, în continuare, sub influenţa “flăcării violet” de care 
a auzit toată ţara, încât, politician, ziarist ori parlamentar, 
nu apare dinaintea camerelor de luat vederi, fără o cravată, 
cămaşă, sau bundiţă violet! Marele scriitor şi critic literar 
Garabet Ibrăileanu, credea că  “Timpul nu trece niciodată. 
Noi trecem prin timp”. Cu un mic amendament: şi 
“măturoaiele” de NUP-uri brăzdează obraznic şi 
impersonal, timpul, sfidându-l! La astfel de întâmplări din 
sfera inexplicabilului aş mai adăuga ceva nevinovat: toţi 
oamenii sunt trecători, dar nu toţi trecătorii sunt oameni! 
Pentru ceea ce se întâmplă în instituţiile Statului de drept, 
gândul îmi zboară tocmai la Benjamin Franklin, 
inventatorul paratrăsnetului: “De bun-simţ, toată lumea are 
nevoie. Puţini îl au şi fiecare crede că îl are”. Poate cred şi 
cei de la DNA-Bacău. Bine că au şi ei o credinţă, pe lumea 
asta! Este un document oficial, dar am dreptul să mă întreb cum 
de este posibil aşa ceva, având în vedere că DIICOT-ul a fost 
creat după un model american serios! Pe ce bază este invocat un 
număr de înregistrare din 2009, dacă eu am solicitat sprijinul şi 
protecţia DIICOT în 25 ianuarie 2010??? Ce măsuri a adoptat 
DIICOT în cazul meu? Tot eu vă răspund, cu documentul 
dinaintea ochilor: “În referire la sesizarea formulată de 
dumneavoastră, vă facem cunoscut că aceasta a fost transmisă 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Structura Centrală, de unde 
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veţi primi şi răspunsul. Pentru date suplimentare, vă rugăm să vă 
adresaţi acestei unităţi”. Până să trag aer în piept, soseşte adresa 
nr. 806/ 22 februarie 2010, de la D.N.A-Structura Centrală care 
mă înştiinţează: “Vă facem cunoscut că plângerea formulată de 
dumneavoastră şi înregistrată cu numărul de mai sus la Direcţia 
Naţională Anticorupţie a fost transmisă Serviciului Teritorial 
Anticorupţie-Bacău, pentru a fi soluţionată conform 
competenţei. Rezultatul verificărilor şi măsurile dispuse vă vor 
fi comunicate de instituţia menţionată”. Documentele sosite de 
la DIICOT şi DNA-Bucureşti au fost parafate, în schimb nu se 
poate desluşi cine este semnatarul acestora! Semnăturile nu sunt 
lizibile, nu sunt  “în clar”, aşa cum s-ar cuveni şi cum este 
corect şi respectuos, până la urmă! Aşa cum numele meu este 
trecut în clar, este firesc să existe o anumită reciprocitate. 
DIICOT şi DNA nu ţin cont de sesizările anonime. Eu de ce aş 
ţine cont de unele hârtii zvârlite într-un plic, după ce au fost 
mâzgălite, la sictir, de cineva necunoscut, profitând de umbrela 
unei instituţii respectabile? Din moment ce sunt un cetăţean 
corect, liber şi fără antecedente penale al acestei ţări, iar votul 
meu este la fel de valid ca şi al oricărui angajat al unei instituţii 
publice, pretind bun simţ şi respect. Vă mărturisesc, stimaţi 
cititori că acest film l-am mai văzut de câteva ori! Structurile 
centrale DIICOT şi DNA-Bucureşti au expediat acest dosar 
exact în “patria N.U.P-urilor”, la DNA-Bacău, peste care 
păstoreşte, deocamdată, dl. procuror-şef Humulescu Emanuel, 
cu domiciliul stabil în Piatra Neamţ, prietenul edilului pietrean! 
De la D.S.P-Neamţ primesc în luna februarie 2010, adresa nr. 
1849/24 februarie 2010. Citez din documentul respectiv: “La 
declaraţia-memoriu prin care solicitaţi în scris “măsuri drastice 
şi legale privitoare la abuzurile comise de conducerea SAJ-
Neamţ şi cei doi inspectori auditori din cadrul DSP-Neamţ” vă 
facem cunoscut că motivate de faptul că auditorii DSP-Neamţ 
au efectuat control de AUDIT în anul 2009 la SAJ-Neamţ, am 
solicitat Ministerului Sănătăţii-Cabinetului ministrului, cu 
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adresa noastră nr. 9399/10. 11. 2009 un control/AUDIT extern 
care să vizeze aspectele semnalate de dvs. În memoriul nr. 
9399/4. 11. 2009”. Până azi, 17 martie 2010, nu a venit nici un 
AUDIT extern din cadrul MSP, deşi doi secretari de stat din 
MSP(d-nii Irimia şi Raed Arafat) au trecut prin Piatra Neamţ! În 
prima ediţie am precizat că SAJ-Neamţ este ocolit cu 
consecvenţă de anumite instituţii şi de dl. Raed Arafat, în 
efectuarea de controale. Nici actualul ministru al Sănătăţii nu 
pare interesat de soarta banului public. Este clar că există mari 
protecţii şi interese.  

   Arhiva SAJ-Neamţ arată că după bombardamentul Văii 
Prahovei în timpul celui de-al doilea război mondial. Este greu 
de crezut că a venit cineva să controleze ceea ce s-a cerut de un 
fost angajat al SAJ-Neamţ în perioada 2000-2004, iar 
subsemnatul a solicitat anumite verificări în perioada 2004-
2009! Sunt convins că acest spaţiu insalubru, considerat… 
arhivă, este mult mai atractiv pentru botanişti şi zoologi 
excentrici, amatori de rarităţi şi curiozităţi ieşite din comun, 
demn de emisiunile transmise pe National Geographic. Pentru 
lămuriri, voi anexa încă o fotografie explicită, executată la data 
de 8 martie 2010. Este “mărţişorul”-emblemă al d-nei manager 
şi al celor care se bat cu ditamai cărămida de chirpic în cap că 
au controlat la SAJ-Neamţ şi toate ar fi în regulă! Şi eu sunt 
convins că acolo, toate sunt în regulă, în sensul că aşa cum merg 
treburile în ţara asta, aşa merg şi acolo. Dar acolo chiar merg! 
Nu ştiţi nici ce anume şi nici cine, dar eu am aflat doar după ce 
am încercat să privesc prin geam, în interiorul aşa-zisei arhive: 
au tăbărât asupra mea nişte vieţuitoare-unicat, încă neomologate 
de savanţii europeni. Cu siguranţă, nu au fost omologate nici de 
oamenii de ştiinţă africani. Dacă s-ar mai naşte încă o dată 
Charles Darwin, cred că acolo şi-ar petrece tot restul vieţii. Şi n-
ar regreta!       
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-Ce-aş putea crede după un asemenea 
“dribling”, de tergiversare conştientă, de 
plimbat “ursul” de la deal la vale şi de 
la vale spre deal când o întreagă 
documentaţie probează, la vedere, cât 
de mult a evoluat pe scara valorilor 
civilizaţiei româneşti, subtilul joc de 
iarmaroc, “alba-neagra”? Când a scris 
lucrarea “Un pas înainte, doi paşi 
înapoi”, starostele bolşevismului rusesc, 
Vladimir Ilici Lenin, nici nu prevăzuse 
ce impact fulminant va avea titlul cărţii sale asupra mentalităţii, 
reformelor şi modului de lucru din România de azi! Toate par să 
se înscrie armonic în disciplina unui dans tradiţional ardelenesc, 
“Căpâlna”.         

    Pot să cred, fără să învinovăţesc pe nimeni, că la mijloc se 
ascund acţiuni murdare şi fapte grave care ar putea afecta nu 
numai prestigiul U.E ci şi siguranţa frontierei estice a NATO! 
Altfel ar fi de neînţeles de unde atâta protecţie şi pază pe 
“ţambalul” dosarului Ambulanţa. Eu nu mi-am propus să ajung 
atât de departe! De ce sunt ascultate convorbirile mele 
telefonice, cu atâta consecvenţă şi rigoare? De ce sunt 
supravegheat pas cu pas? Ca să mi se asigure protecţia la care 
am dreptul prin lege, solicitată insistent mai multor miniştri, şefi 
de servicii şi factori de decizie, inclusiv preşedintelui României, 
dl. Traian Băsescu? Atunci de ce am fost ameninţat cu moartea? 
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LAXATIVUL “CONŞTIINŢEI” PROFESIONALE: 
ACORDAREA N.U.P 

Motto:  

“Faţă de celelalte persoane din conducerea SAJ-Neamţ nu s-a 
confirmat săvârşirea unor infracţiuni de corupţie propriu-zisă”! 

   Dacă există procurori-avocaţi, este bine să studiem şi de 
partea cui se află aceşti distinşi magistraţi, plătiţi generos din 
banul public: dacă lasă impresia că apără pe cineva anume, 
acordând NUP-uri cu nemiluita, s-ar putea să se înşele, mai ales 
că “justificările” dumnealor seamănă a cu totul altceva. Pe de 
altă parte, un procuror de la DNA-Bacău, chiar dacă a primit 
ordin, sau altceva, doar pentru a acorda NUP, a găsit suficient 
spaţiu ca să-şi spele obrazul profesional în faţa lui Dumnezeu, 
explicând în cuvinte potrivite cum se traduce din româneşte în 
româneşte un act grosolan de corupţie! 

 

*  Istoric: 

   La data de 14 ianuarie 2010 am primit într-un plic frumos, 
ceea ce presimţisem încă de anul trecut: un buchet de NUP-uri 
de la DNA-Bacău. Documentul poartă şi data emiterii lui, 22 
decembrie 2009, şi a procurorului-şef DNA-Bacău, din 6 
ianuarie 2010. Acesta din urmă nu şi-a trecut numele în clar! 
Filateliştii şi colecţionarii, cu experienţa verificată în domeniul 
lor, îşi mai aduc aminte că, înaintea primului război mondial, o 
scrisosre simplă, sau un colet poştal cu câteva cărţi, ajungea de 
la Paris în România, în trei zile!!! Ce timpuri, Doamne! Ce 
timpuri! Parcă a fost ieri! Din Capetown(Africa de Sud) la 
Londra, un pasager grăbit ajungea în câteva zile, cu vaporul! 
Dacă mergi pe jos, de la Piatra Neamţ la Bucureşti, aşa cum a 
procedat generalul-erou Dăscălescu în anii `50, după ce a fost 
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scos de la puşcăria în care îl azvârliseră agenţii bolşevismului 
românesc, tot ajungi în cinci zile! De la Bacău la Piatra Neamţ 
sunt doar 60 de kilometri! Îi faci într-o singură zi, pe jos, mai 
ales dacă ai fost infanterist-cercetaş, ca subsemnatul. Jules 
Verne scria că poţi face ocolul Pământului în 80 de zile! 
Bineînţeles, cu balonul, şi cu pauze de lucru.  

    Nu ştiu nici până azi cu ce mijloc 
de locomoţie a fost transportată 
epistola încărcată, până la hernie, de 
NUP-uri hilare, expediată de 
magistraţii-magicieni ai DNA-
Bacău. Dacă o aduceau per pedes, 
ajungea într-o zi. Aşa, conform datei 
poştale, epistola a parcurs doar… 
trei săptămâni amărâte. Pe un singur 
document apar …trei(3) date 
calendaristice! Ca să bage în ceaţă, 

sau ce anume? Poate că plicul a parcurs doar opt(8) zile! Dar şi 
aşa, este nesimţit de mult! De la Bacău, la Piatra Neamţ! Mă 
întreb cu toată gravitatea creştin-ortodoxă (pe nou): ce “urători” 
au oprit scrisoarea pe traseu, şi mai ales, unde o fi petrecut 
“scrisoarea”, sfânta sărbătoare a Crăciunului şi Revelionul? S-a 
speriat de… artificiile dintre ani, comandate de distinsul 
edil, Gheorghe Ştefan? Doar presupun, nu dau cu parul.  

 * Exemplificări : 

   Între directorul tehnic al SAJ-Neamţ, dl. Cucoş Ciprian şi dl. 
Misăilă Ghe. Dan există o rudenie de sânge foarte apropiată, 
care nu permite, legal, relaţii contractuale, deoarce dl. Cucoş are 
o funcţie importantă de conducere. În urma sesizărilor mele dl. 
Misăilă Dan vinde firma “GES SECURITY”, fostă “CONADI”, 
cumnatului său dl. Cucoş Alexandru.  
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poate vedea în zilele noastre. Credeam că nu mai există 
prietenie! Dar cei doi mi-au redat încrederea în aceste valori de 
mult uitate! Pe vremea lui Cicero se scria foarte elogios şi cu 
rost educativ în “DE AMICITIA”. Azi, nu prea: colegii unui 
partid, se regăsesc mai bine în sânul altui partid, redescoperind 
prietenii uitate până în pragul campaniilor electorale. Un citat 
elocvent din galeria NUP-urilor expediate dezinvolt de la 
Bacău, va dezlega cheia succesului într-o relaţie trainică de 
…amiciţie: “Pantaziu Constantin nu a făcut parte niciodată din 
comisiile de licitaţie de atribuire a contractelor pentru serviciile 
de pază şi reparaţii auto întocmite de SAJ-Neamţ, ordinele de 
plată nu sunt întocmite şi semnate de către el, SUSNUMITUL 
FIIND ÎNSĂ CEL CARE ESTE SEMNATARUL CAIETELOR 
DE SARCINI, ÎN CALITATE DE DIRECTOR  ECONOMIC”. 
Un caiet de sarcini BINE întocmit poate favoriza, totuşi, o 
persoană, sau o firmă interesată, în câştigarea unei licitaţii pe 
nişte amărâţi de bani publici. Iar când la mijloc sunt închegate şi 
frumoase relaţii de…amiciţie, nu pot lipsi nici micile 
“zaharicale” care îndulcesc şi consolidează astfel de prietenii, 
mai ceva ca betonul B500! Poate că ştiţi, poate că nu: betonul 
B500 lucrează eficient şi sub apă, asigurând trăinicia în timp. 
Barajul de la Bicaz-Neamţ are în componeţa sa şi B500.  

  * Ce este un “caiet de sarcini”, până la urmă? Tot un 
document. Dar să nu uităm că acest document, deşi nu este o 
gămălie de ac, sau omul invizibil, a trecut neobservat de către 
Polţie, AUDIT-intern, D.N.A, Curtea de Conturi. Dacă în anul 
2009 cei de la Curtea de Conturi… nu aveau în program să 
controleze SAJ-Neamţ, iată că nici în 2010 nu se arată interesaţi 
să verifice, în urma justificatelor sesizări şi chiar a promisiunilor 
scrise că vor sosi în control şi la SAJ-Neamţ. Nu mă supăr şi 
nici nu mă sperii aşa uşor. În fond, până la sfârşitul secolului 
mai sunt câteva… zile. Bineînţeles că nu-i vorba de zile 
obişnuite. Cei vizaţi se gândesc, probabil, la unităţi de măsură 
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biblice! Dacă Dumnezeu a făcut lumea în şapte zile, atunci, 
respectabilii funcţionari publici de la Curtea de Conturi, 
crezându-se nişte dumnezei vorbitori de limba română, 
respectându-şi condiţia divină, dilată ori comprimă timpul, după 
propria voinţă, ignorând muritorii de rând, de teapa lui Einstein, 
care au o cu totul altă concepţie. 

“ADEVĂRUL AŞTEAPTĂ, DAR MINCIUNA ESTE TARE 
GRĂBITĂ”(Alexandru Vlahuţă), la fel de real ar fi şi un control 
de control, executat băbeşte, în toate hârtiile şi documentele 
unei firme, fie aceasta “de Stat” sau “privată”! 

   Până la controalele impuse de bunul-simţ, va mai trece apă 
multă pe Bistriţa. Mai ales că toate neregulile sunt la vedere, 
comise fără sfială dar sunt remediate din mers, factorii 
responsabili acordând pretinşilor făptuitori un răgaz nesperat, în 
vreme ce, alţi factori responsabili sunt preocupaţi de îngrădirea 
timpului avertizorului public, hărţuindu-l cu cele mai nesimţite 
tergiversări! 

   “Cadoul”-auto primit în urma relaţiei de amiciţie dintre dl. 
Misăilă şi dl. Pantaziu a avut de suferit în urma apariţiei cărţii 
subsemnatului, unele şicane: 

-în 2009, Poliţia Economică-Neamţ a propus Parchetului de pe 
lângă Judecatoria Piatra Neamţ să dea număr unic de 
înregistrare spre a fi trimis la DNA-Bacău pentru fapte de 
corupţie; 

-în 2009 d-na procuror Cucoş Camelia, dintr-un puternic 
sentiment de generozitate alpină(pentru că suntem la munte, în 
Codrii Neamţului) acorda un NUP care i-a lăsat cu gura căscată 
şi pe comisarul Andronic Lucian care a întocmit dosarul; 

-în 2009, DNA-Bacău a tras oblonul peste dosar, cu un NUP 
grosolan, croit “din trei cuie şi-un ciocan”. Să nu credeţi că din 
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manopera DNA-Bacău a ieşit “gard american”. Asta se întâmplă 
doar în textul manelelor. Realitatea este mult mai dură: în vreme 
ce Poliţia susţinea că un astfel de cadou(Fiat Linea) “îmbracă 
forma unor fapte de corupţie”, DNA-Bacău susţine într-o 
deplină trăire creştin-ortodoxă(pe nou) că d-nii Misăilă 
Gheorghe şi Pantaziu Constantin “pe parcursul derulării 
relaţiilor contractuale au devenit amici”!!! Directorul economic 
al SAJ-Neamţ, Pantaziu Constantin i-a băgat în buzunar pe toţi, 
printr-o mutare de mare şahist: le-a dat “mat” la toţi. La două 
săptămâni după apariţia primei ediţii a cărţii, acesta a fost nevoit 
să-şi înmatriculeze autoturismul primit cadou, pe propriul său 
nume: NT 07 PWJ! Vechiul statut al maşinii dădea bătăi de cap 
nu numai d-lui Misăilă ci şi unor procurori din judeţele înfrăţite 
cu DNA, Neamţ şi Bacău. Dacă eşti oligofren, dar cu handicap 
sever, poate că nu-ţi dai seama de manevra d-lui Pantaziu. Oare 
ce fel de presiuni au fost exercitate asupra celor doi amici ai 
DNA-ului? În privinţa gazetarului Harabagiu, poliţia nemţeană 
şi DNA-Bacău au stabilit repere la fel de interesante, indiciu 
clar că deasupra lor există entităţi mult mai puternice care nu 
admit “curiozităţi” în ceea ce pare să fie un sistem, poate o 
reţea, poate un cerc de prieteni… În fond, un cerc de prieteni nu 
se face cu compasul! 

 

PRESIUNI-PRESIUNI! 

   La data de 23 martie 2010, la orele amiezii a sosit la SAJ-
Neamţ un echipaj al Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ. Dl. 
agent şef principal, Preda Neculai, mi-a adus la cunoştinţă că d-
na procuror Peterfily Camelia i-a trasat noi dispoziţii cu privire 
la plângerea penală a d-nei Damoc Letitia, făcută împotriva 
mea. Nu cunosc motivele pentru care am fost încadrat la 
articolul 242 C.P.P (furt şi distrugere de documente oficiale de 
la SAJ-NEAMŢ!). În ziua de 24 martie 2010 am fost audiat de 
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dl. poliţist Preda Neculai, în prezenţa avocatului meu, dl. Baltag 
Paul-Lucian. Am fost întrebat de unde am documentele în 
xerocopie din care am citat într-o emisiune televizată, la care a 
fost invitat şi ziaristul de investigaţii (de la OTV-Bucureşti), dl. 
Silviu Alupei. În acest context i-am atras atenţia poliţistului că 
SAJ-Neamţ nu este bază militară, ci instituţie public de Stat, iar 
documentaţia(în copie) este nesecretă! Mai mult, nu există nici 
un articol de lege care să mă oblige să deconspir provenienţa 
acestora! Mai mult, la SAJ-Neamţ nimeni nu a semnalat 
vreodată furtul sau distrugerea unor documente oficiale, dar d-
na Damoc Letitia, în plângerea sa împotriva subsemnatului nici 
măcar nu este în stare să specifice despre ce anume documente 
ar fi vorba! În urma acestor observaţii, dl. poliţist Preda Neculai 
mi-a adus la cunoştintă că dumnealui propusese déjà soluţie de 
NUP faţă de subsemnatul, din lipsă de probe! După care a ţinut 
să-mi precizeze: -“ M-a trimis procuroarea înapoi, să vă iau alte 
declaraţii”. Lângă dosarul meu, poliţistul avea pe birou şi un 
bilet (aide-memoire?) cu întrebări şi recomandări precise. N-am 
de unde să ştiu dacă acest chestionar (observat de subsemnatul 
şi avocatul meu) a fost “opera” d-nei procuror, a d-lui poliţist, 
ori a cuiva cu grade mai mari care doreşte, cu orice preţ, să-mi 
“aranjeze” dosarul! Aşa că nu învinuiesc pe nimeni.  Ştiindu-mă 
nevinovat, am considerat împreună cu avocatul meu că trebuie 
să înaintez o plângere penală împotriva d-nei Damoc Letitia,  
pentru denunţ calomnios. Nu ştiu cine a dispus ca plângerea 
mea sa fie conexată cu plângerea d-nei manager! Toate la 
acelaşi procuror: distinsa d-na Peterfily Camelia!!! Cui serveşte 
această îmbârligătură? Bagi mielul în sac cu lupul?  

  Pentru cei care nu cunosc: eu sunt mielul-avertizor public! 
Recomand o lectura utila pentru d-na procuror: “Capra cu trei 
iezi”. Nu inteleg de ce n-ar studia acest text si d-na manager 
Damoc, desi basmul lui Ion Creanga are multe invataminte?!  
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presupuse insulte şi calomnii!!! În România nu s-au terminat 
nici procurorii, dar nici avertizorii incomozi! 

   Precizez, pentru cine nu cunoaşte, că subsemnatul, prin 
probele clare, însoţite de numeroase memorii şi reclamaţii 
justificate, m-am încadrat legal şi firesc în Legea Avertizorului 
public 571/2004(in paginile de mai sus am oferit explicit 
articole fundamentale din această lege) şi în Legea 682/2002 
privitoare la protecţia martorilor.  

    

Nota din 30 martie, 2010-“Săptămâna Patimilor” 

* Nimeni nu mi-a asigurat vreo protecţie, poate doar bunul 
Dumnezeu! Dl. Humulescu nu-mi poate lua nimic din ceea ce 
nu mi-a oferit! Cu toate acestea, domnia-sa a decis, prin puterea 
funcţiei şi inamovibilităţii de care beneficiază că petiţia mea a 
fost clasată. Dar atâta vreme cât mai există şi alte căi legale de 
atac(Curtea de Apel-Bacău şi Consiliul Superior al 
Magistraturii), nu înţeleg de ce acest distins magistrat se 
foloseşte de forţa funcţiei pe care o are şi emite în aceeaşi zi, 17 
martie 2010, două adrese: nr. 37/II/2/2010 şi nr. 45/VIII/1/2010. 
Prima adresă se referă la “respingerea ca neîntemeiată a 
plângerii formulate de petentul Iosub Janel din municipiul Piatra 
Neamţ, împotriva soluţiei adoptate în dosarul penal nr. 
65/P/2009”. A doua: “În funcţie de aceste împrejurări şi având 
în vedere domeniul de aplicare al Legii nr. 571/2004, privind 
protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 
şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, precum şi 
al Legii nr. 682/2002 pentru protecţia martorilor, petiţia 
dumneavoastră a fost clasată”. În aceeaşi zi, dl. procuror-şef al 
D.N.A-Bacău, Humulescu Manuel respinge recursul formulat de 
subsemnatul, fiind de acord cu soluţia de N.U.P emisă de 
colegul său, dl. procuror Ionaşcu Nicolae şi clasează petiţia 
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mea!!! Este evident că satârul justiţiei se găseşte în mâna d-lui 
Humulescu, posesorul unui elegant apartament A.N.L. Unde 
credeţi că se găseşte luxosul apartament? Să nu spuneţi 
LONDON, că nu vă cred. Este vorba doar de o locaţie mai puţin 
reputată, dar vestită prin “ploaia anuală de NUP-uri”, Piatra 
Neamţ! La Piatra Neamţ se joacă şi fotbal. Dar când oameni cu 
putere, precum distinşii magistraţi Humulescu şi dl. Codruţ 
Olaru(şeful DIICOT-Bucureşti) nu văd datoriile uriaşe ale d-lui 
Misăilă Dan şi nici nu manifestă curiozitatea de a cunoaşte că 
dl. Misăilă a câştigat nouă ani la rând contractele de atribuire a 
serviciilor de pază la SAJ-Neamţ, fiind rudă de sânge cu 
directorul tehnic Cucoş Ciprian, nu văd atâtea abuzuri şi mari 
nereguli comise de conducerea SAJ-Neamţ, nu văd că Pantaziu 
Constantin(director economic în cadrul SAJ-Neamţ) şi-a 
înmatriculat pe numele său, maşina primită…cadou, scoţând-o 
de pe societatea d-lui Misăilă, dar dl. Pantaziu este semnatarul 
caietelor de sarcini, nu văd că ziaristul Harabagiu este “scos” de 
poliţiştii din Piatra Neamţ, nu văd că unii magistraţi exercită 
presiuni asupra mea pentru a afla de unde au ajuns în posesia 
subsemnatului copii ale unor documente nesecrete! Fără nici un 
fel de intenţie, apreciez pozitiv faptul că şeful DIICOT-
Bucureşti este din Bacău. Iar un citat de presă este chiar şi mai 
clar: “Procurorul Codruţ Olaru şi-a început activitatea în anul 
1995 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, promovând în 
2000 la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. În octombrie 
2002, a fost delegat în funcţia de procuror în cadrul Serviciului 
de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Anticorupţie al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, iar în 2003 a fost 
numit şef al acestui serviciu. În noiembrie 2004, a fost transferat 
la DIICOT, Serviciul Teritorial Bacău. Începând cu ianuarie 
2005, a ocupat funcţia de procuror şef al Serviciului Teritorial 
Bacău din cadrul DIICOT”. Nici nu concep ca doi distinşi 
magistraţi, d-nii Codruţ Olaru şi Humulescu Manuel, nu s-ar 
cunoaşte între ei! Asta nu este o crimă! Foarte bine! La fel de 
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bine sosesc şi hârtiile de la dl. Codruţ Olaru la dl. Hunmulescu, 
în Bacău! Iar de la Bacău, sosesc între munţi, la Piatra Neamţ. 
Hârtiile nu sosesc oricum, ci încărcate de NUP-uri, precum Moş 
Gerilă, de jucăriile care nu mai ajung şi la copii sărmani.  

                                             

ATENŢIUNE! 

Motto: “Atenţiune, atenţiune! S-a suit mâţa pe câine”!(vorbă 
din popor) 

    Curiozitatea care m-a împins la investigaţii suplimentare pe 
INTERNET, pentru a cunoaşte mai bine profilul d-lui 
magistrat Codruţ Olaru, şeful DIICOT-România (cea mai 
elaborată şi puternică instituţie de investigare a crimei 
organizate, construitş pe model american) a fost justificată de 
frumoasele relaţii care se construiesc solid în inima Moldovei. 
Nu se poate face cuiva un proces de intenţie doar pentru că s-a 
format profesional în această parte a ţării, doar pentru că în 
judeţele Neamţ şi Bacău există specialişti, care se cunosc între 
ei. Nu învinovăţesc pe nimeni, nici nu mi-am propus aşa ceva, 
Doamne-fereşte! Mă străduiesc să casc ochii mari când, unde şi 
cu cine îmi beau cafeaua! 

  * În Săptămâna Mare, am găsit un articol publicat cândva, de 
cotidianul “GARDIANUL”, în ziua de 23 decembrie 2006, 
fiind semnat de ziarista Maria Rădulescu, preluat pe Internet de 
“9am.ro/stiri-revista presei”. De acolo l-am preluat, cu 
dificultate, dar nu din cauza subsemnatului ci a piedicilor 
întâmpinate la printare, datorate unor cauze… doar de unii 
cunoscute! Articolul se intitula simplu şi provocator: “DIICOT 
PENAL!” Citeam şi nu-mi venea să cred ceea ce-mi vedeau 
ochii. Am uitat să precizez că nu port ochelari! Dacă aveam 
ochelari, m-aş fi oprit din citit (din respect pentru funcţia şi 
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instituţia pe care le reprezintă dl. Codruţ Olaru) şi m-aş fi dus 
urgent la oftalmolog să-mi schimbe dioptriile! Între altele, fie 
spus, dacă dl. Humulescu Manuel este în tandreţe cu dl. primar 
Gheorghe Ştefan, iar dl. Codruţ Olaru a fost coleg, la Bacău, cu 
dl. Humulescu, am voie să mă întreb dacă cele trei personalităţi 
se cunosc bine între ele? Tot eu vă răspund: nu am voie! Şi nu 
fac astfel de legături pentru că devin nevricos numai la gândul 
că d-na Damoc Letitia este în relaţii cordiale şi cu dl. Gheorghe 
Ştefan, dar şi cu dl. Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Neamţ. În fond, ce crimă este să fii în relaţii civilizat-
cordiale cu diferiţi cetăţeni români, bine plasaţi? D-na Damoc 
Letitia poate fi prietenă şi cu d-nii Misăilă şi Vacariu, despre 
care solicitam, insistent, contra-expertiză la DIICOT, DNA şi 
IGPR? Poate fi o foarte bună camaradă, dar nu-i treaba mea să 
susţin aşa ceva! Nici nu susţin! Îi las pe alţii să susţină, că eu nu 
am spatele lor. Dar am şi eu ceva: un copil mic, de crescut! Şi 
când mă gândesc doar la acest amănunt, nu pot ignora semnalele 
primite, “din teren”, că mi se pregăteşte ceva urât, ca să mi se 
astupe gura definitiv! Atunci când o carte precum aceasta, ori 
surata ei mai mică(apărută déjà, şi epuizată!), împănată de nume 
foarte cunoscute, încadrate de un conţinut bine “condimentat” şi 
documentat, mă pot gândi că sursele mele m-au informat corect 
asupra provocărilor şi mizeriilor de factură securist-bolşevică ce 
mă vizează direct! Un pseudo-ziarist, cunoscut pentru 
infracţiunile sale, şi-a deschis sufletul într-un anturaj limitat: 
“Las` că-i răcoresc eu şi pe ceilalţi ziarişti care l-au susţinut pe 
Iosub!” Variantele sunt incitante: un banal accident auto, un 
exploziv artizanal aplicat sub maşină, în potiera maşinii, sub 
capotă etc, urme de droguri de mare risc presărate pe ici, pe 
colo, câteva fire de “iarbă”, vreo două trei cartuşe(folosite şi 
nefolosite), un pistolet sau o mitralieră din inventarul cazului 
“CIOROGÂRLA”, o cafea “tratată” cu profesionalism, ce ar 
urma să-mi fie servită, “din simpatie şi admiraţie” etc. Gestul d-
lui Humulescu de a clasa cauza mea este destul de clar! Să 
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înţeleg prin aceasta că s-a dat liber celor care vor să mă “achite” 
definitiv, scoţându-mă de sub umbrela protectoare a legilor 
avertizorului public 571/2004, şi 682/2002? Am uitat să 
amintesc şi de metodele ingeniosului BĂHĂIAN, cu îngropatul 
de viu şi turnat ciment deasupra. Ca să fie somnul de veci cât 
mai solid! Sunt de notorietate şi cazurile unor martori incomozi, 
ajunşi fără voia lor în saci de plastic( se folosesc cu mult succes 
şi sacii de rafie!), iar unele “coletele” mai zac şi astăzi, cu un 
bolovan agăţat de gât, pe fundul unui lac montan, sau dunărean. 
Va rog să mă scuzaţi! 

   *Pentru că e tânăr şi mi-e drag, revin la dl. magistrat Codruţ 
Olaru, mai-marele DIICOT-România. Revin doar la unul din 
cele câteva articole neprietenoase, din presă, ce i-au fost 
dedicate: “DIICOT PENAL!”, din 23 decembrie, 2006, 
publicat în “GARDIANUL”. Am ales un fragment mai puţin 
duşmănos, pentru a nu se spune că am ceva cu acest om: 
“Procurorul Codruţ Olaru, pretendent la şefia celui mai 
important serviciu de anchetă din România, a fost el însuşi, la 
rândul său, subiectul unui dosar penal, în anul 2001. Procurorii 
care l-au cercetat, colegii săi de la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Bacău, au dat Soluţia de <<neînceperea urmăririi 
penale>>, celebrul NUP. Pe acea vreme, Codruţ Olaru era prim-
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău. Dosarul, 
cu numărul 123/P/2001, se găseşte în arhiva Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Bacău, instituţia care a instrumentat cazul 
la vremea respectivă. TRAIAN BĂSESCU trebuia să emită un 
decret pentru a-l numi pe Codruţ Olaru în funcţia de şef al 
DIICOT. Plângerea împotriva procurorului Codruţ Olaru 
vizează o infracţiune de abuz în serviciu şi în dosarul al cărui 
subiect este, au dat declaraţii de martori inclusiv colegii săi. Mai 
mult decât atât, reclamaţia penală din dosar este făcută nu de 
vreun cetăţean obişnuit, ci chiar de către adjunctul său de atunci. 
Aceasta sesiza penal nici mai mult, nici mai puţin decât faptul 
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   Dacă mai are vreo relevanţă, menţionez ca la data de 15 
martie 2010,  la al 8-lea termen(!!!), după opt luni de zile, d-na 
judecător Jitaru Maria îmi respinge plângerea, ca nefondată, în 
dosarul nr. 5740/279/2009, obligându-mă să plătesc statului cu 
titlu de cheltuieli judiciare suma de 30 RONI ! Asta este lecţia 
administrată unui avertizor public ce demască fapte grave de 
corupţie! Nu-i de mirare că asupra subsemnatului sunt exercitate 
presiuni insistente pentru a declara de unde provin unele probe 
din dosarele mele, în fapt copiile unor documente nesecrete. 
Poliţistul care se ocupa de caz, dl. Preda Neculai, m-a înştiinţat 
că procurorul care l-a însărcinat să smulgă de la mine astfel de 
informaţii este Peterfily Camelia! Astfel de presiuni au fost 
făcute asupra mea şi cu cinci luni de zile în urmă! Dar după 
apariţia primei ediţii, s-au precipitat lucrurile! Totuşi, dl. poliţist 
Preda Neculai lucrează la compartimentul “Furturi auto”! Ce 
legătura poate avea o pretinsa dispariţie(nedovedită!) a unor 
documente, cu furturile auto? Vă răspund tot eu: nici o legătura! 
Doar dacă doreşti să stabileşti conotaţii artistice între sfoara cu 
ajutorul căreia legi boul de gard şi aţa cu care legi legătura de 
mararu! Cu amendamentul că legătura poate fi şi de ceapă. Dar 
ceapă verde, cu coadă! Oare prim-procurorul, nou numit, ştie ce 
se întâmplă în instituţia pe care o conduce? Oare domnul 
inspector-şef Şoric Vasea, şeful IJP-Neamţ ştie cu ce se ocupă 
unii subordonaţi ai săi? Dar dacă dl. procuror-şef al DNA-Bacău 
şi dl. procuror-şef Codruţ Olaru, şeful DIICOT-Bucureşti i-ar 
avea în buzunar pe domnii poliţişti şi domnii magistraţi, 
conform Legii 78/2000, putem interpreta în fel şi chip anumite 
reacţii şi activităţi, inclusiv bombardamentul agresiv cu NUP-
uri. Eu nu cred că d-na procuror Peterfily şi dl. poliţist Preda 
Neculai îşi permit să facă ceva de capul lor. În aceste condiţii 
este mult mai uşor să pricepi de ce, într-o cauză de o anumită 
gravitate, se ocupă specialistul de la “furturi auto”, dar îl trece 
cu vederea pe Harabagiu cu maşina sa lovită şi reparată ilegal la 
SAJ-Neamţ, după care este scos basma curată de d-nii poliţişti 
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de la “fraude economice”. Credeţi că trăim în Afganistan? Aveţi 
tot dreptul(chiar şi stângul!) să credeţi aşa ceva. Dacă nu-i 
Afganistan sau Bahawalpur, este cu siguranţă teribilul tărâm 
unde s-a născut celebra “Poveste a poveştilor”, semnată de mult 
îndrăgitul nostru prozator nemţean, ION CREANGĂ. Ce treabă 
au cei de la “fraude economice”, peste cei de la “circulaţie”, şi 
cei de la “furturi auto” peste cei de la “cercetări penale”? Au, 
sau n-au treabă, cineva are grijă să le dea de lucru! Bine că le 
mai  dă şi cineva de muncă! Ăsta-i creştinismul adevărat! Când 
te gândeşti la colţii de fier ai crizei mondiale, nu te mai 
“scarpini” din ce direcţie vin ordinele, dispoziţiile şi banii!. Stai 
cuminte şi le execuţi! Pentru că ordinul se execută, nu se 
discută! Doar e criză economică, şi e greu de muncă în ziua de 
azi! Eu chiar mă mir că au fost doar aceste modeste 
“combinaţii”! Mă aşteptam la ceva mult mai impresionant: să 
fiu audiat de pirotehniştii care au grija zăporului pe cursul 
montan al râului Bistriţa! Dar a trecut şi spaima zăporului, a 
venit “primavera”, cu ştevia şi urzicile carpatine care-i scot pe 
amărăşteni din foamete, au sosit şi berzele, şi românii care 
lucrau pe bani buni în Italia, în noua lor calitate de şomeri UE, a 
trecut şi PAŞTELE… Ce bine-mi pare! Nu cred că amatorii de 
lecturi tari, de la Bruxelles şi Strasbourg se vor bucura prea mult 
de textul acestui volum sincer! Am informaţii corecte conform 
cărora, gustul pentru studiu nu a dispărut nici la experţii NATO! 
De ce să nu fie interesaţi, când frontiera răsăriteană a Pactului 
Nord-Atlantic este şubrezită de corupţi şi corupţie, etc ? Am 
ajuns la concluzia că este mult mai uşor să faci un scut anti-
rachetă decât un scut anti-corupţie! În fond, în aceste părţi ale 
Europei, avem o tradiţie zdravănă în privinţa corupţiei. Ceea ce 
nu pot pricepe americanii: de ce nu funcţionează normal, 
modelul american DIICOT, şi în România? Dacă ei nu găsesc 
un răspuns credibil şi logic, eu de unde să-l scot? 
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 *  Când se cultivă “îmbârligături” de acest gen, doar dacă eşti 
sănătos şi călit de mari încercări cataclismice nu te pierzi cu 
firea! Dar dacă eşti la început de drum şi nu înţelegi cu ce 
dihănii te confrunţi, nu poţi înţelege nici lupta Sfântului 
Gheorghe cu balaurul. Pentru cei suferinzi şi puţini la simţire, 
când te afli în Babilonul moldav, riscurile sunt multiple: oricând 
îţi poate creşte păr creţ, direct pe creier! Credeţi că-i puţin 
lucru? Credeţi ce doriţi, dacă sunteţi creduli! După tot ce mi s-a 
întâmplat, nu mai sunt aşa de credul. Poate că fraţii mei întru 
Hristos, începând cu d-na Damoc, d-nii Misăilă, Vacariu, 
Pânzariu, Pantaziu, domnii poliţişti, comisari şi magistraţi ar 
mai trebui să schimbe partitura, fiindcă rămân cu impresia că se 
lucrează “pe vechi”. Eu sunt creştin-ortodox ,“pe nou”. Păcat că 
n-am apucat să ciocnesc cu ei şi un OU! De sfintele sărbători 

pascale! Prin câte am trecut, îmi 
vine să-mi las şi trei fire de 
musteaţă! Pentru divertisment! 
Poate se “toarnă” şi un film, cu 
subsemnatul în rolul secundar, că 
rolurile principale sunt déjà ocupate! 
De-aia vreau să-mi las mustaţă, gen 
Charlie Chaplin. Nu vă spun cine-i 
“BIRLIC” of Piatra Neamţ, dar şi 
el poartă mustaţă scurtă, în rang 
cu funcţia!  

     *Întrebare pentru cititor:     Care personaj politic, foarte 
important, din judetul Neamţ, seamănă atât de mult, cu marele 
actor, Birlic? 

   -Cine doarme atât de linişit noaptea, la Piatra Neamţ? Cine 
credeţi? Este d-na manager Damoc Letitia. De ce să nu doarmă 
liniştită, deocamdată, că oricum, drumul de la Piatra Neamţ la 
Bucureşti l-a făcut de multe ori. Cine vrea să vadă în această 
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prezentare anumite legături, n-are decât să o facă, dar poate 
foarte bine să n-o facă! Dacă aşa stau lucrurile, cu legături, sau 
fără legături, m-am obişnuit!  Dacă cei de mai sus au calitatea 
de magistraţi, eu mă mulţumesc doar cu aceea de creştin-
ortodox. În Sfânta Biserică, preoţii vorbesc credincioşilor, 
deseori, despre “dreapta-cumpănire”, despre “dreapta judecată”. 
Nu ştiu dacă anumiţi magistraţi sunt pătrunşi de semnificaţia 
valorică a dreptei-judecăţi, aşa cum este ea înţeleasă de 
creştinătate. 

   Astfel se pot explică unele aspecte din zona nemţeano-
băcăuană, un spaţiu creştin-ortodox, binecuvântat de fenomene-
“meteo”, gen “ploaia de NUP-uri”. Poate de aceea, dl. comisar 
de poliţie, Sasu Daniel, din cadrul D.N.A-Bacău mi-a spus 
imperativ să nu mai aduc documente şi nici altfel de probe, 
pentru că există suficiente probe! Se aşteptau cu toţii, la ploaia 
de NUP-uri ce urma să vină? 

   Privind retrospectiv, la modul în care a fost judecat şi anchetat 
Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, nu mă mir prea mult 
nici azi, deşi au trecut vreo două mii de ani de atunci. Ce 
pretenţii să mai am eu, un muritor de rând, deşi sunt acoperit de 
probe şi documente de netăgăduit, când “cheile justiţiei” nu se 
află în gestiunea Sfântului Petru? 

  * Nu este un mister pentru nici un cetăţean din România, aşa-
zis democratică şi membră în Uniunea Europeană, că 
telefoanele noastre sunt ascultate mai ceva ca Sfânta Liturghie! 
Adică: suntem ascultaţi! Din ordinul cui şi cu ce scop sunt 
ascultate convorbirile subsemnatului? În aceasta văgăună 
montană, cu statut turistic, telegondolă şi pârtie de schi, există 
reprezentanţe: S.R.I, D.G.I.P.I, C.S.A.T, D.N.A, D.I.I.C.O.T 
etc. În buzunarul căror potentaţi şi manglitori de bani publici se 
găsesc, de fapt, aceste instituţii? Gândul rebel mă poartă, 
nemotivat, spre titlul unei apreciate manele, cântată mai ales pe 
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la sindrofii, nunţi, botezuri şi cumetrii: “Buzunarul de la 
spate”.      

* Comisia Europeană a constatat recent: “raportul 
intermediar privind justiţia română, ce urmează a fi publicat 
astăzi de către Comisia Europeană, arată că rezultatele obţinute 
în reforma justiţiei sunt limitate, iar cazurile de mare corupţie la 
nivel înalt în continuare sunt tergiversate sau soluţionate prin 
achitări controversate” 

( am citat din publicaţia “Bună Ziua Iaşi” din 24 martie 2010)  

 

LICITAŢII CU…”MÂNĂ MOARTĂ” 

*   De menţionat că la achiziţionarea contractului de service şi 
reparaţii-auto din 7.05.2009, la licitaţie s-a prezentat şi firma 
“S.C.EXPERT-AUTO”, societate ce avea sediul în curtea vilei 
d-nei jurist Mitrea Luiza-Mihaela, aceasta întrebând de faţă cu 
comisia SAJ-Neamţ şi a celorlalţi trei competitori, unde-şi are 
sediu această societate! Patronul “S.C.AUTO-HIT”, dl. Răzvan 
Aursulesei, dându-şi seama că ceva nu este în regulă îi spune 
juristei: “-Haideţi, doamnă! Lăsaţi-o moartă!”, dar stimabila 
juristă Luiza, care în sezon estival poartă la gleznă o brăţară de 
aur precum baiaderele din haremul sultanilor tropicali, i-a 
replicat tăios: “- Dacă nu-ţi ţii gura, te scot afară din sala de 
licitaţie”! Se poate proba prin existenţa unor documente clare că 
societatea ce-şi avea sediul în curtea acestei juriste, plătindu-i o 
chirie frumuşică, a venit “la număr”, sau cum se spune la 
pocker, ca “mână moartă”, deoarece nu avea documentaţia 
necesară. Citez dintr-un document: “Expert auto, lipsă 
documentaţie”. Firma decorativă “SC EXPERT-AUTO” s-a 
integrat armonic în trupa d-nei Damoc Letiţia, jucându-şi bine 
rolul. Ceilalţi competitori, reprezentaţi prin oameni oneşti, mi-
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DE LA BENNY HILL, LA… “COSAMIRA-ARTĂ ŞI 
PRECIZIE” 

   De ce credeţi că sunt îngrijorat? Din cauza unui “raport” 
semnat de patru şoferi de la SAJ-Neamţ, din 26 februarie 2010, 
privind calitatea reparaţiilor efectuate la ambulanţele din dotarea 
noastră, de către “COSAMIRA SERV SRL”, acolo unde DNA, 
DIICOT, Poliţia Ecomomică şi Audit-ul intern al DSP-Neamţ n-
ar fi găsit nereguli. În schimb, cei patru conducători auto, 
semnatarii reclamaţiei-memoriu, susţin că lucrările executate de 
…marii experţi mondiali de la COSAMIRA sunt de o calitate pe 
care nu o pot califica prin epitete europene, poate africane, cel 
mult! Dacă Gabonul este în Africa, înseamnă ca nu au greşit.  

      Când aduc vorba de ceea ce înţeleg experţii de la 
COSAMIRA prin calitate, gândul zburdalnic mă poartă până la 
zorii civilizaţiei umane, cu două săptămâni înainte de inventarea 
roţii. De fapt, două săptămâni şi trei zile! Firma COSAMIRA-
veşnic apreciată de supermanagerul SAJ-Neamţ, Damoc Letitia-
are un mare avantaj dinaintea istoriei omenirii, spre deosebire de 
inventatorul anonim al roţii şi mersului pe jos: numele său este 
cunoscut şi apreciat de unii poliţişti, 
mai gradaţi ca alţii. Dacă vor fi şi 
magistraţi, dacă vor fi şi politicieni 
cu ceafa mai subţire ca obrazul, vom 
putea spune că lista este întreagă.  

    Voi cita dintr-un document 
oficial(foto-copie), cu număr de 
înregistrare la sindicatul SAJ-Neamţ: 
“Subsemnaţii Cojoc Silviu Vasile, 
Balaban Emil, Irimia Gheorghe, 
Pantaziu Mihai conducători auto pe 
auto-sanitara NT. 16. AMB, vă aducem la cunoştinţă prin 
prezenta că maşina sus-menţionată în perioada noiembrie 2009 
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şi până în prezent(26. 02. 2010) a fost de nenumărate ori dusă la 
reparat pentru pierderea lichidului de răcire. S-a mers prin 
eliminarea pe de rost-schimbând următoarele piese: pompa apa-
termostat-buşon vas expansiune. Nici în acest moment nu s-a 
remediat defecţiunea, maşina fiind în service de o săptămână şi 
nimeni nu o bagă în seamă. Am adus la cunoştinţa domnului 
inginer şi nu s-au luat măsuri”(vezi foto doc.).  Eu cred că “cei 
patru cavaleri ai apocalipsei”, care au avut curajul şi demnitatea 
să semneze un astfel de document, au pretenţii prea mari: de ce 
să bagi în seamă, maşina SAJ-Neamţ? Cine se crede ea? SOFIA 
VICOVEANCA, sau STELA POPESCU?  În fond, maşina 
poate rugini, bine-mersi, în atelierele COSAMIRA, timp în care 
bolnavul plătitor de taxe şi impozite nesimţite, dacă nu are bani 
de taxi, are dreptul creştinesc de a-şi da obştescul sfârşit 
aşteptându-i pe super-experţii mondiali de la COSAMIRA, să 
ghicească norocos, piesa care trebuie schimbată, sau reparată. 
Încep să înţeleg de ce secretarii de stat, Raed Arafat şi Irimia 
nici nu vor să treacă pe la SAJ-Neamţ, chiar dacă vizitează 
municipiul nostru doar cu ocazii festive! Prin urmare, numai în 
România se putea realiza un film dramatic, profund adevărat, 
precum “MOARTEA DOMNULUI LĂZĂRESCU”. Pe cititorii 
acestor rânduri îi scuz! De ce să-i scuz eu, oare? Răspuns: 
pentru că nu aveau de unde să ştie că de la această plângere şi 
până azi, 8 aprilie 2010, când maşina a fost dusă la 
reprezentanţa firmei care a fabricat produsul german(ambulanţa 
pomenită mai sus), s-au mai schimbat nişte piese, în stil 
lăutaresc-auto. Dacă ar fi să adunăm facturile plătite din bani 
publici, doar pentru reparaţiile executate “artistic” la aceasta 
maşină, cu suma respectivă se achiziţiona o ambulanţă aproape 
nouă. Oricum, dl. Pantaziu, directorul economic de la SAJ-
Neamţ, semnează caietele de sarcini, iar d-na Damoc este 
nemulţumită de nemulţumirile şoferilor. 
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*  Un document îngrijorător, certificând faptul că firma 
COSAMIRA Serv SRL nu dispune de aparatura, instrumentarul 
şi tehnologia solicitate în caietul de sarcini al SAJ-Neamţ, pune 
sub semnul întrebării calitatea onestităţii modului în care se fac 
anumite licitaţii. O clauză foarte importantă este că nu sunt 
acceptaţi subcontractanţi, în sensul că firma care a câstigat 
licitaţia trebuie să dispună de un întreg arsenal tehnic şi logistic, 
inclusiv de profesionişti cu multă experienţă. Cine este vinovat 
că nu s-au verificat posibilităţile, potenţialul, capacităţile şi 
inventarul profesional de la această firmă? În caietul de sarcini 
se specifică, negru pe alb, că ambulanţele au prioritate, 
nicidecum să stea în ploaie, vânt şi ninsoare, luni de zile, iar 
conducătorii auto de pe “salvări” să se milogească de… 
specialiştii de la COSAMIRA pentru a le repara maşinile! Un 
conducător-auto,  Balaban Emil a fost ameninţat de patronul 
service-ului că-i va rupe picioarele dacă mai intră pe 
proprietatea sa(sediul service-ului), sâcâindu-l cu întrebări de 
genul: “-de câte ori să mai aduc maşina la reparat ca să o pot 
scoate în stare bună din service?”, “-de ce trebuie să aşteptăm 
atât de mult?”, etc. O plângere de acest tip a fost adresată şefului 
de comisie din cadrul SAJ-Neamţ, dr. Ciocoiu Constantin.  

   Documentul pe care-l invoc(vezi foto Anexa!) este copia unui 
contract de reparaţii între “CYBERNET AUTO CENTER” şi 
“COSAMIRA SERV SRL”, iar client este….”Serviciul de 
Ambulanţă-Neamţ”!!! Ce caută o ambulanţă, “reparată” de 4-5 
ori, la “COSAMIRA”, tocmai la firma “CYBERNET”, mai ales 
că, în caietul de sarcini se specifică faptul că nu se acceptă 
subcontractanţi? Plângerea celor patru şoferi, viza şi această 
maşină, în care s-au înmormântat, din banii publici, zeci şi zeci 
de milioane de lei!!! Nu degeaba am răguşit, solicitând 
întemeiat, expertize şi contra-expertize la facturile de sub 
umbrela SAJ-Neamţ! Dar dacă dl. Vacariu Vasile, patronul 
firmei “COSAMIRA”, are foarte bine şi ingenios plasate mai 
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multe camere-video, la garje, la sediul firmei etc???  Orice om 
de afaceri, cu posibilităţi şi relaţii, aşa cum este şi dl. Vacariu, 
trebuie să fie prevăzător! În fond, când priveşti anumite 
înregistrări, ai nevoie de văz! Dar dl. Vacariu este şi prevăzător, 
nu doar văzător obişnuit, aşa cum este subsemnatul. Pe la 
domnia-sa a trecut lume multă şi bine-aşezată! Dacă nu-şi aduce 
aminte cum îl cheamă pe dl. poliţist, are voie să se uite la casete 
ca să-şi aducă aminte? Sigur că are voie! Până aici, nu-i nimic 
grav, sau ilegal. Nici dacă ar fi vorba de comisari, distinşi 
magistraţi, politicieni de marcă din judeţele Neamţ sau Bacău, 
unii gazetari cu gustul butoiului de murături încă proaspăt în 
nări, etc. În acest caz, cine să facă şi amărâtele de contra-
expertize solicitate de subsemnatul, pe la DIICOT, DNA, 
POLIŢIE, Curtea de Conturi? Benny Hill, sau Mister BEAN? 

   Distinşilor curioşi, mai ales cei care exercită presiuni asupra 
subsemnatului pentru a divulga provenienţa anumitor 
documente(relativ deranjante) publice, în xerocopie, am să le 
fac o mică şi nevinovată dezvăluire: conform documentului-
foto, de mai jos, vinovată se face barza din imagine! Din acest 
motiv nu am oferit mai multe informaţii anchetatorilor mei. Mă 
gândeam, logic şi deontologic: cum să audiezi o barză? Oare ce 
va spune doamna procuror Peterfily şi dl. poliţist Preda? Să-i las 
să creadă că am păţit ceva la etajul superior? Din respect pentru 
insistenţii-curioşi pomeniţi mai sus, voi face o mărturisire 
publică: barza mi-a adus documentele, fraţi creştini. N-am vrut 
s-o denunţ pentru că sunt ecologist. Zburătoarea, proaspăt 
întoarsă din ţările calde răspunde la numele de cod 
“IZABELA”. Nici n-a vrut să stea la glume cu subsemnatul, 
lăsându-mi pe balcon un dosar întreg, fără să-mi spună pentru 
cine lucrează. Eu mă întreb şi acum dacă nu cumva este 
manipulată politic de un grup dizident din PDL, PSD, PRM etc. 
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   Când o privesc pe barza IZABELA(vezi foto), în cuib, îmi 
aduc aminte cu nostalgie-fulgurantă, cum făceam anticameră, 

ore întregi, la uşa prim-adjunctului 
IJP-Neamţ. Eu aşteptam, el se dădea 
lovit în aripă, eu stăteam, când într-un 
picior, când pe celălalt(ca barza), dl. 
poliţist stătea, bine-mersi, pe fotoliul 
său tapiţat. Când să rezolvi cazurile 
concrete de corupţie, dacă dosarele cu 
probe se aruncă asupra ta(gratis!) şi 
tu, magistrat, comisar ori procuror 
DNA, DIICOT, etc, te faci că plouă? 
În fond, barza, asta vrea: să plouă! Să 

plouă cu broaşte şi boişteni! Dar dacă Izabela lucrează pentru 
“SERVICII”? Atât o rog: să nu-mi mai aducă nici un 
document, că s-ar putea să ajung cu investigaţiile pe la nasul, 
sau sub fotoliul cui nu mi-am propus să ajung, deşi sunt pe-
aproape! 

   Cea mai dramatică încercare, pentru mine, a fost sosirea 
NORULUI DIN ISLANDA! Din păcate, norul nu a avut curajul 
de a survola şi judeţul Neamţ, măcar din curiozitate turistică. A 
avut şi NORUL informaţiile lui! Cum să treci deasupra 
municipiului Piatra Neamţ fără să te haleasca marea corupţie din 
superbii noştri codri montani? Cum de nu trece şi un nor cu 
spirit civic deasupra României? Norul din Islanda ne-a cam 
ocolit, GAZODUCTUL ne-a ocolit, BANII EUROPENI se 
volatilizează în buzunare adânci… 

  * S-o lăsăm cu tristeţea şi să trecem la chestiuni vesele: 
documentul pomenit mai sus a fost eliberat tot de “S.C. 
CYBERNET AUTO CENTER S.R.L. Bacău-Sucursala Neamţ 
la data de 21. O4. 2010, reprezentând o factură de vreo cincizeci 
de milioane lei vechi. Aceştia sunt bani achitaţi de S.A.J-Neamt 
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firmei citate mai sus, după ce, cu foarte puţin timp în urmă, 
SAJ-Neamţ a plătit câteva facturi consistente firmei 
COSAMIRA SERV SRL, preferata d-nei Damoc. În fond este 
vorba despre aceeaşi maşină-ambulanţă la care se refereau cei 
patru soferi in memoriul lor. Ce-ar trebui să sară în ochii 
organelor de control competente(dar nu sare, că nu-i broască!)? 
În acest sens vom cita din nevinovata factură, adusă de 
IZABELA: “OBSERVAŢIE: maşina a venit la reparaţie în 
service-ul nostru după mai multe intervenţii în alt service 
neagreat VW”. Când vezi un asemenea document, îl pui lângă 
prima factură, vizând aceeaşi ambulanţă, apoi le alături lângă 
alte facturi emise de COSAMIRA SERV SRL, tot pe adresa 
aceleiaşi ambulanţe, la care se va adăuga în curând încă o 
factură foarte consistentă! Pot afirma cu certitudine că suma 
totalizată este enormă! Banul public poate fi cheltuit în cel mai 
batjocoritor şi sfidător mod! Bine că marii specialişti de la 
Curtea de Conturi au alte probleme, mai ales că sunt retribuiţi 
tot din banul public! Firma “SC CYBERNET AUTO” a mai 
depistat şi alte defecţiuni la ambulanţa-înghitţtoare de bani 
publici, inclusiv un număr impresionant de piese importante ce 
trebuiesc înlocuite! Din păcate, nu-i revine firmei de 
profesionişti “VW”, de la firma-mamă, să opereze aceste 
stricăciuni. Ei au fost folosiţi doar pentru depistarea 
deficienţelor şi defecţiunilor pe care service-ul agreat de d-na 
Damoc nu a fost capabil să le detecteze! Bine că firma d-lui 
Vacariu a mai câştigat contractul cu SAJ-Neamţ încă un an, 
banul public fiind, astfel, pe cele mai interesante mâini!  

 

Întrebarea-întrebărilor: 

-Cine o fi oare DIHANIA politică şi BUHAIUL nemţean care 
protejează cu atâta îndârjire-încrâncenată acest dosar şi un întreg 
“sistem (zonal) ticăloşit”? Dacă-l ştiam, îl “pictam” mai bine în 
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1422,  alături de polonezi, au luptat şi câteva sute de oşteni 
moldoveni… cam cât personalul primăriei noastre, azi! Cu alte 
cuvinte, o mică oaste… de bugetari! 

*  Povestea tobei şi a sârmei. Să nu credeţi că m-am gândit la 
Fraţii Grimm, sau Ion Creangă! În luna septembrie, 2009, după 

ce ambulanţa Fiat NT 73 CSR, 
a stat la “taclale” în service-ul 
COSAMIRA, vreo trei 
săptămâni, conducătorului-auto 
Onişor George i-a revenit 
marea cinste de a ridica maşina, 
proaspăt reparată. Bucuros, 
omul s-a suit la volanul 
ambulanţei pentru că era 
solicitat pentru o urgenţă. La 
întoarcere, după ce maşina 
reparată de specialiştii d-lui 
Vacariu a parcurs 16, 23 km, în 
trei bujii, cu un consum de 

benzină de credeai că-i avion(litrul şi kilometrul!), a căzut toată 
linia de eşapament(sau “tobe”) în mijlocul drumului, la intrarea 
în oraş. Astfel de accidente se produc doar în filmele de 
comedie, americane, din anii `60 ai secolului trecut. Ca să nu fiu 
exclusivist, precizez încă un amanunt pe care nu-l cunosc nici 
experţii CIA: şi în România se petrec fenomene-auto din 
categoria albastră! Mă veţi întreba: ce-i aia “categoria albastră”? 
Iar eu vă răspund: I do`nt no! Nu ştiu nici motivul pentru care o 
maşină reparată recent, la service-ul preferat al d-nei Damoc 
Letitia, nu mai poate parcurge nici măcar 16, 23 km. Tobele au 
făcut “priză” cu asfaltul de parcă le-a lipit cineva cu prenadez. 
Mie mi-a revenit sarcina să dezleg misterul eşapamentului căzut 
la datorie, numai că nu mi s-a dat nici echipament, nici 
ustensile. Nu mi-am pierdut curajul, chiar dacă am câştigat 
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procesul cu SAJ-Neamţ în dosarul litigiului de muncă. Am 
împrumutat un patent de la un şofer, dintr-un gard am “arestat” 
o bucată de sârmă de 1, 16 m şi am ajuns la faţa locului unde, 
conducatorul “sicriului”-auto, încerca să-şi depaneze maşina,  
recent “reparată”! Bine că în ambulanţă nu se afla vreo femeie 
gravidă, sau alt caz disperat!!!  Nu cred că pe domnii secretari 
de stat, Arafat şi Irimia îi interesează astfel de “amănunte” de 
care depinde viaţa omului! Despre calitatea lucrărilor executate 
de COSAMIRA, v-aţi lămurit! În schimb, cu toată slaba 
înzestrare tehnică a garajelor din dotarea SAJ-Neamţ, niciodată 
nu s-a întâmplat ca o maşină reparată de lucrătorii noştri să 
păţească aşa ceva! Pe la sfârşitul anului 2009, într-o perfectă 
clandestinitate, conducerea SAJ-Neamţ a solicitat o expertiză 
privitoare la costul utilării garajelor SAJ-Neamţ. Suma totală a 
pretinselor dotări se ridica la 250 de mii de euro! Un elevator a 
fost evaluat la …modesta suma de…25 de mii euro, când unul 
nou costa 2300 de euro! Şi exemplele pot continua… Cu ce 
scop se “lucrează” în aceşti termeni, nu este greu de presupus. 
Operaţiunile de reparaţii-auto nu ar fi rentabile, dacă ar fi 
executate la SAJ-Neamţ, în regim propriu, în schimb, printr-o 
externalizare a acestor servicii, gen COSAMIRA-Vacariu, ar fi 
mai rentabile! Nu ştiu cât de rentabile pot fi pentru viaţa 
cazurilor extreme, transportate cu ambulanţe reparate la 
COSAMIRA, pe bani frumoşi! În schimb, s-ar realiza, simultan, 
şi “visul de aur” al cuplului Damoc & Pantaziu, de a ne mai da 
încă o dată afară, dar cu “justificări” scriptice, adică să se 
îmbrace legal, cu hârtii, divorţul dintre SAJ-Neamţ şi 
contestatari. * La data de 08. 04. 2010, conducătorul auto de la 
sub-staţia Roman a SAJ-Neamţ, Toader, a avut de transportat 
trei dializaţi la central  de dializă. Maşina IVECO, cu nr. NT 10 
SAR avea serioase probleme de mai multă vreme, la sistemul 
închidre-deschidere portiere. Din acest motiv, geamul dinspre 
şofer rămânea permanent deschis. La 8 aprilie, a.c., portierele au 
refuzat să se deschidă. A adus un taburet, a intrat pe geam în 
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  La sfârşitul lunii martie 2010 a avut loc licitaţia de atribuire a 
contractului reparaţii-auto al ambulanţelor SAJ-Neamţ. în 
ultimii ani doar service-ul d-lui Vacariu Vasile Sorin a 
beneficiat de acest contract. şi azi, tot dl. Vacariu a câştigat 
acest contract. La calitatea prestaţiilor descrise mai sus, nici nu 
mai contează cu ce preţ/ora manoperă, obţine acest contract de 
service, la care managerul Damoc ţine cu dinţii. O persoană din 
conducerea SAJ-Neamţ mi-a atras atenţia: “ Ce vrei, Jane? Dl. 
Vacariu a fost singur la licitaţie”! Ar fi fost culmea-culmilor ca 
dl. Vacariu să participle de unul singur şi să iasă pe locul doi! 
Ar fi de competenţa organelor abilitate să verifice modul cum a 
fost atribuit acest contract, în timp, şi dacă dl. Vacariu a 
participat, într-adevăr singur! Cert este că cineva mare, din 
cadrul IGPR-Bucureşti mi-a confirmat că poliţia stă dezastruos 
la capitolul achiziţii publice! Dacă dl. comisar-şef Pânzariu 
Ioan, şeful serviciului “fraude economice” din cadrul IJP-Neamţ 
şi-a făcut…mici reparaţii la autoturismul personal, ce interes ar 
avea să vadă mai profund şi să controleze modul cum sunt 
atribuite astfel de contracte pe sume mari din banul public!?  

  

INTERPRETUL 

   În România mileniului trei, continuănd o buna şi prestigioasă 
tradiţie, interpreţii au constituit o adevarată castă, începând cu 
echipa lui Barbu Lăutaru’, urmată de Guţă, Florin Salam, 
Cornelia Katanga, Fraţii Peşte, Dan Ciotoi, Ion 
Necunoscutu`, Romeo Fantasticu` -monştri sacri ai 
manelismului postdecembrist- şi până la genialii interpreţi ai 
LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI, plătiţi generos din banul 
public. Aş comite o nedreptate dacă i-aş omite pe cântăreţii la 
drâmbă, solz de peşte şi frunză, dar dacă le ocolesc pe înfocatele  
şi zburdalnicele “folkloriste” din judeţul Neamţ, deliciul multor 
arbitri iubitori ai “melosului” străbun, “fete-de-fete”, capabile 
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să însufleţească orice “baghetă” cu gaură, nu mi-aş ierta-o 
niciodată! Despre interpreţii legislaţiei româneşti se cunosc 
suficiente amănunte, dar prin exemplificări, de factură didactică, 
mă angajez să lămuresc măcar un aspect legat de cazul meu. Voi 
prezenta, prin urmare, “LEGEA Nr. 677 din 21 noiembrie 
2001-reactualizată, privind protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date”.  Cunoscând că managerul SAJ-
Neamţ, Damoc Letitia a fost cercetată penal, fiindu-i oprită 
retribuţia câteva luni de zile, am solicitat legal IJP-Neamţ, prin 
memoriile făcute în luna martie 2009, să-mi comunice şi să-mi 
confirme anumite informaţii cu caracter nesecret, conform Legii 
544. Răspunsul domnului comisar-şef Şoric Vasea 
Aurelian(şeful IJP-Neamţ) a fost următorul: “În conformitate 
cu prevederile Legii 677/2002 pentru protecţia persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, suntem în imposibilitatea de 
a vă comunica antecedentele penale ale persoanei la care 
faceţi referire”(vezi foto-document). Să spunem că dl. Şoric 
Vasea s-a ţinut aproape de lege. Care lege? Eu cunosc bine 
că această lege a fost emisă în 2001, nicidecum în 2002! 
Invocăm o lege care nu există, ori ne jucăm de-a hoţii şi 
vardiştii în tunelul timpului? La începutul acestei editţi am 
prezentat că şi DIICOT-Bucureşti are “meciuri” în tunelul 
timpului: am înaintat o plângere, la data de 25 ianuarie 
2010, iar în răspunsul DIICOT apare un număr de 
înregistrare din 2009!!! M-am întrebat, fireşte, care să fie 
cauzele acestor dribbling-uri calendaristice trecut-viitor, şi 
n-am găsit altă explicaţie plauzibilă decât…diferenţele de 
“altitudine” dintre Bucureşti şi Piatra Neamţ! Lucrând la 
elucidarea enigmelor şi “frânelor” prezente în acest dosar, 
împreună cu dl. ziarist Mihail-Sorin Gaidau, care a avut 
curajul profesional să realizeze primele trei emisiuni pe 
tema cazului meu, l-am rugat să solicite IJP-Neamţ, în 
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calitatea sa profesională, pentru definitivarea unei anchete 
déjà începută, aceleaşi informaţii pe care le-a cerut şi 
subsemnatul, tot în luna martie a anului 2009. Răspunsul 
domnului Şoric Aurelian a fost aproape identic, inclusiv 
motivaţia: “nu vă putem comunica informaţii(…)întrucât 
aceste date se află sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date”. Am 
remarcat cu plăcere că dl. Şoric Vasea a făcut progrese 
calendaristice: în loc să mai repete “eroarea” din răspunsul 
pe care mi l-a dat( “Legea 677/2002”), a binevoit să 
redacteze “677/2001”. Până aici aţi înţeles. Ceea ce este de 
neînţeles: de ce dl. comisar-şef al IJP-Neamţ, Şoric Aurelian 
a ocolit cu bună-ştiinţă articolul nr. 11 din Legea 
677//2001(actualizată): “ Prevederile art. 5, 6, 7 şi 10 nu se 
aplică în situaţia în care prelucrarea datelor se face exclusiv 
în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă 
prelucrarea priveşte date cu caracter personal care au fost 
făcute publice în mod manifest de către persoana vizată sau 
care sunt străns legate de calitatea de persoană publică a 
persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care 
este implicată”. Dl. Mihail-Sorin Gaidau a precizat cu 
claritate, şi în detaliu, ce doreşte să afle şi din ce motive se 
informează legal: demersul jurnalistic. Prin apariţia acestei 
cărţi, probez că ne aflăm şi dinaintea unui act literar-
artistic. În fond, ce interese majore îl determină pe dl. Şoric 
Aurelian să oculteze anumite informaţii, déjà cunoscute în 
acest municipiu? Oamenii de bună credinţă pot interpreta şi 
altfel aceste…omisiuni: să fie oare şantajabil dl. comisar-şef 
de către anumite persoane? Eu nu cred aşa ceva, dar nici 
nu-mi pot refuza anumite întrebări, pentru că sunt realist şi 
trăiesc în această minunată ţară!  
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   Un justificat prilej de bucurie rezulta şi din faptul că dl. 
comisar-şef al IJP-Neamţ “a intrat în cărţi” pe vremea coaliţiei 
PDL-PSD, fiind agreat de PSD, dar a supravieţuit în această 
funcţie invidiată şi vânată de mulţi, chiar şi după destrămarea 
coaliţei. Dacă cineva puternic şi cu influenţă  te iubeşte, ai şanse 
mari să rezişti în funcţie. Dacă mai crede cineva că se fac mari 
cadouri politice doar pe ochi frumoşi, chiar gratis, greşeşte! 
Ceva profund mă opreşte să închei acest modest capitol fără să 
pomenesc măcar patru versuri din celebra melodie “E 
VALOAREA MEA” interpretată magistral de inegalabilii Florin 
Salam şi Dan Parfum, “cu dedicaţie pentru şefu` nostru suprem, 
pentru 50 de COCO”: “ La orice pas, la orice pas,/ Eu fac la 
duşmani necaz,/ Pe unde merg, unde mă duc,/ Miliarde eu 
produc,/ E valoarea mea şi o ştie lumea”.  

 

ASASINAREA LUI MIHAI LUCA, ALIAS “YETI” 

   După apariţia primei ediţii am avut plăcerea să-l cunosc 
personal pe şeful DSP-Neamţ, dr. Morenciu Dan-Dorel, căruia 
i-am oferit un exemplar al cărţii. Cu acest prilej, dl. 
Morenciu(fost membru PSD, in prezent membru PDL) m-a 
atenţionat: “Te-ai cam luat de toţi  odată, şi nu trebuia să te 
iei de marii oameni politici ai judeţului. Vezi, că cine s-a luat 
de poliţşti cu funcţii mari, nu prea a sfârşit bine!” I-am 
răspuns d-lui Morenciu că ştiu la cine face aluzie, iar dumnealui 
a clătinat aprobativ, din cap! E vorba de cunoscutul interlop 
MIHAI LUCA, alias “YETI”, care “avea la mână” mai 
mulţi poliţişti din judeţele Neamţ şi Bacău. “YETI” a fost 
omorât în barul de la etajul 12 al “Grand Hotel 
CEAHLĂU”, fiindu-i secţionate arterele femurale şi 
gambele picioarelor! SALVAREA A AJUNS ABIA DUPĂ 
CE I S-A SCURS TOT SÂNGELE DIN TRUP! Salvarea l-a 
dus la spital după ce au existat toate garanţiile că “Yeti” a 
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murit! În acea noapte, medicul de gardă la “urgenţă-
primiri” era, nimeni altul, decât d-na medic Damoc Letitia, 
şefa SAJ-Neamţ! Îmi aduc aminte cu mare precizie cum d-
na Damoc ne-a povestit, la serviciu, “ce oameni importanţi 
din poliţie şi ce colonei sunau insistent, înroşind telefonul, 
pentru a fi siguri ca interlopul “Yeti” nu mai mişcă”. 
Asupra lui “Yeti” s-au găsit sume importante de bani în 
valută(mii de dolari) de care nu s-a atins nimeni! De ce 
trebuia să mă atenţioneze, în acest mod, şeful D.S.P-
Neamţ??? Pe adresa mea de 
blog(himalayacoruptiei.wordpress.com) am găsit în ultima 
vreme nume interesante care accesează locaţia aceasta cu 
destulă insistenţă: dl. procuror-şef al DNA-Bacău, Humulescu 
Manuel, şeful IJP-Neamţ, Şoric Aurelian, dar nu în ultimul rând 
inspectorul principal de poliţie, Marazliu George (arestat 
temporar pentru luare de mită) etc. Soţia d-lui Marazliu George 
este preşedinta secţiei penale din cadrul Tribunalului-Neamţ. 

*Am toate motivele să solicit protecţie, invocând Legea 
682/2002 privind protecţia martorilor! Dl. Humulescu, şeful 
DNA-Bacău, prin decizia sa a dat undă verde oricui doreşte să-
mi astupe gura! În această carte sunt identităţi şi informaţii de 
care poliţiştii şi magistraţii ar trebui să se bucure!  

  * Din câte constat, nu se bucură nimeni, pentru că nimeni nu 
ştie de unde provin informaţiile mele şi cine-mi asigură spatele! 
Pe cine ascultă, de fapt, diferitele “SERVICII” din această ţară, 
din acest judeţ? Numai pe mine? 

   * Aşa cum mi s-a recomandat să am grijă cu cine şi cum îmi 
beau cafeaua, tot aşa le recomand domnilor-grjulii bine plasaţi, 
să aibă şi ei grijă cum îşi beau cafeaua, dar mai ales cu cine! 
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MASS-MEDIA ŞI FANTOMELE 

   Sunt convins că unele articole apărute în ziarele româneşti nu 
urmăresc decât o informare corectă a opiniei publice. Prin 
urmare, şi eu mă documentez, din când în când, sortând analize, 
observaţii, anchete gazetăreşti decente, în demersul meu civic, 
invocând încă o dată şi acea lege atât de ignorată, a avertizorului 
public. Tot ceea ce fac se bazează pe documente autentice, fapte 
reale şi bună-credinţă. Cazul meu nu este singular, iar 
documentarea acestei lupte oneste pentru dreptate şi adevăr nu 
va înceta oricâte zile voi avea de trăit. Nu sunt vinovat că m-am 
născut cu mentalitate de om liber. Slugile au altă mentalitate, 
subordonându-şi pregătirea şcolară, funcţia publică pe care o 
ocupă vremelnic, unor “baroni” locali cu apucături de hingher şi 
guşă de pelican borţos. Mă fac vinovat pentru că nu suport să fiu 
batjocorit, înşelat şi ignorat în dreptul meu cetăţenesc de a 
solicita reprezentanţilor Statului să cerceteze nereguli şi abuzuri 
flagrante. De când este vinovat, în România, pretins 
democratică, un cetăţean român care îşi publică memoriile-
pamflet? Ceea ce mi se întâmplă mie (astăzi, 19 mai 2010) şi 
celor care şi-au adus contribuţia civică în sprijinul unei cauze 
drepte, scriind câteva rânduri în prefaţa primei ediţii, probează 
calitatea trainică a neo-stalinismului actual care chinuie 
vestoanele de miliţian şi robele de magistraţi bolşevizaţi fără să 
se simtă şi reacţia sănătoasă a şefului Statului Român. Unde s-a 
ascuns anticomunismul politicienilor români? În care 
garderobă? În calitatea mea de cetăţean român liber şi de 
avertizor public am cheltuit din toată sărăcia mea unsprezece 
zece mii de euro, vânzându-mi autoturismul, boxa, 
împrumutându-mă la bănci, oferind pe tavă, Justiţiei, un 
material documentar consistent! A fost o acţiune civică privată, 
fără să pretind cuiva recunoştinţă. Mă intrigă imobilitatea şi 
indolenţa factorilor care ar fi trebuit să se sesizeze din oficiu, 
obligându-mă să interpretez şi să mă întreb, în felul meu, fără să 
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Neamţ la scurtă vreme după alegerile din 2004, şeful 
Inspectoratului de Poliţie al judeţului, inspectorul-şef Aurelian 
Vasea Şoric, şi-a ridicat o vilă într-o zonă rezidenţială bine 
cotată, beneficiind de aportul Primariei Piatra Neamţ sub forma 
unui teren. Demersurile preliminare până la obţinerea 
autorizaţiei de construire au fost făcute de Dumitru Florin 
Olariu, care era proprietar doar pe 91 mp. Restul de 200 mp 
necesari pentru vila poliţistului au fost luaţi, iniţial, în 
concesiune de la Primărie. Recent, folosindu-se sintagma 
“constructor de bună-credinţă”, Şoric a cumpărat terenul 
concesionat lui Olariu. Prin Autorizaţia de construire 442 din 
2007, Dumitru Florin Olariu a obţinut dreptul de a construi, 
conform proiectului, o locuinţă cu trei niveluri, dintre care unul 
de mansardă, cu suprafaţa desfăşurată de 256 mp, din cărămidă 
şi cu o valoare declarată de 524.520.000 lei. La nici o lună de la 
emiterea acestei autorizaţii, proprietar pe teren şi pe proiectul 
vilei a devenit comisarul–şef Şoric, prin cumpărare. “Eu nu am 
avut nici o legătură cu concesionarea terenului, pentru că am 
cumpărat terenul cu proiectul gata făcut şi autorizaţia de 
construire eliberată pe numele lui Dumitru Florin Olariu”, a 
declarat Aurelian Şoric. Banii pe aceasta vilă au provenit, 
conform precizărilor făcute de şeful Polţiei Neamţ, din vânzarea 
unui apartament din Iaşi cu 100.000 de euro. Conform 
declaraţiei de avere, comisarul şef Şoric mai deţine, în afară de 
vila din Piatra Neamţ, două terenuri intravilane în municipiul 
Iaşi, de 308 si 675 mp. Un alt teren, cu suprafaţa de 505 mp, a 
fost vândut de Aurelian Şoric în luna februarie a acestui an, cu 
50.000 euro. Comisarul şef Şoric are un depozit bancar în 
valoare de 200.000 lei, dar şi o datorie la aceeaşi bancă, în 
valoare de 350.000 lei. Totuşi, salariul lui pentru întreg anul 
2007 nu a fost decât de 91.664 lei în timp ce al soţiei, notar 
stagiar, a fost de doar 8.500 lei”. Nu-mi permit să comentez 
nimic din cele de mai sus, dar vila d-lui Vasea Şoric, şeful IJP-
Neamţ este mult mai mare şi mai înaltă decât a d-lui Panzariu 
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instituţie. Şoric, şeful, spune că nu e aşa. Acuzatul nu a fost 
arestat.(…)Inspectorul George Marazliu este soţul 
judecătoarei Cristina Marazliu, şefa secţiei penale din 
cadrul Tribunalului Neamţ. Ofiţerul a fost încadrat în Poliţie 
în anul 1995 din sursă externă. O perioadă a activat ca ofiţer în 
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Neamţ. În anul 2003, el a 
obţinut transferul la Poliţia Neamţ. RECENT, 

AUTORITĂŢILE 
ELVEŢIENE AU CERUT 
BIROULUI INTERPOL DIN 
ROMÂNIA SĂ PRECIZEZE 
DACĂ LA NEAMŢ EXISTĂ 
UN POLIŢIST CU NUMELE 
GEORGE MARAZLIU. SE 
PARE CĂ ACESTA ESTE 
SUSPECTAT DE FURT, 
FAPTĂ COMISĂ ÎN ŢARA 
CANTOANELOR”. În 
cotidianul “ADEVĂRUL de 

seară”(ediţia din 6 mai 2010), mi-a atras atenţia un articol 
semnat de cunoscutul ziarist-profesionist nemţean dl. Mihael 
Balint: “ŞEFUL POLIŢIEI, SCRIS PE TOACĂ DE UN 
SUBALTERN”. Pentru edificare voi cita din acea consemnare 
jurnalistică, un mic paragraf: “Comisarul Constantin Nechita, 
şeful Poliţiei Roznov, îl acuză într-o plângere adresată 
procurorului general pe şeful Inspectoratului Judeţean, 
AURELIAN VASEA ŞORIC, că protejează temutul clan 
interlop MARARU. ’’Comisarul şef Aurelian Vasea Şoric 
este dirijat de către Gheorghe Mararu pentru a se răzbuna 
deoarece, anterior, prin activitatea pe care am desfăşurat-o 
în calitate de ofiţer de informaţii, s-a reuşit arestarea unor 
membri importanţi din gruparea de crimă organizată 
condusă de către acest interlop, inclusiv a fratelui acestuia’’, 
susţine Constantin Nechita”. Am citat, fără să comentez! 
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*   O informaţie din sursa publică “9 AM News”, din 1 februarie 
2008: “Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ a intrat 
sub ancheta şefilor săi din Bucureşti, după ce a fost acuzat de 
abuz şi de legături cu lumea interlopă”. Nu comentez! 

 *  Din cotidianul “7 Plus” mi-a sărit în ochi un titlu de infarct: 
“Şefii Poliţiei îi vând interlopilor pe ofiţerii sub acoperire”!!!(26 
aprilie 2010)   Citez un fragment din acest articol: “…că şefii 
IJP-Neamţ ar beneficia de ? protecţia ? chestorului Fătuloiu, 
comisarul Nechita a cerut intervenţia premierului şi a 
ministrului de interne ? Cert este că ofiţerul a făcut o plângere 
penală împotriva superiorilor săi, informându-l totodată şi pe 
premierul Boc şi pe ministrul Vasile Blaga despre faptul că ? a 
fost vândut ? interlopilor de către comisarii şefi Şoric Vasea 
Aurelian şi Andrieş Ioan, şeful şi prim-adjunctul IJP-Neamţ. 
Raportul este, şocant ? În cadrul acestor activităţi, deşi am avut 
protecţia legală de a nu fi deconspirat, anumite informaţii au 
fost divulgate grupării de crimă organizată prin intermediul 
comisarului-şef Şoric Vasea Aurelian?!!!”   Nu comentez! 

*  Când domnul Traian Băsescu, preşedintele României, domnul 
chestor al IGPR, Petre Tobă, şefii DNA, DIICOT, ANI etc, vor 
citi acest volum cu atenţie responsabilă, onestitate civică şi 
profesională, vor realiza, sper, că nu mi-am sacrificat sănătatea, 
timpul şi banii proprii, ca să mă distrez!!! 

  * În cotidianul local “REALITATEA”(ediţia din 17-18 aprilie 
2010) încă un titlu de ziar îmi solicită atenţia: “Şeful 
Parchetului Piatra Neamţ a pus pumnul în gura presei”  
Subtitlurile sunt interesante: “Prim procurorul Ion Viorel 
Nica nu mai vrea să facă publice rechizitoriile 
subordonaţilor săi; magistratul invocă un ordin al 
procurorului general Laura Codruţa Kovesi; purtătorul de 
cuvânt al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie nu ştie nimic de o asemenea decizie; spre deosebire 
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de Parchetul local, la Parchetul Judeţean rechizitoriile sunt, 
în continuare, publice”. Un mic  comentariu: dl. prim procuror 
Ion Viorel Nica a fost de acord cu NUP-ul acordat de 
subordonaţii săi în cazul ameninţării mele cu moartea, prin 
împuşcare! Din articolul scris de dl. Mihai Sava cităm finalul: 
“Suntem convinşi de faptul că măsura luată de prim 
procurorul Parchetului Piatra Neamţ nu are nicio legătură 
cu faptul că, la sfârşitul anului trecut, când s-a înscris la 
concurs pentru această funcţie, a obţinut nota 5,92 la proba 
de prezentare a proiectului managerial”! Pentru că tot am 
adus vorba de note, precizez că dl. Boghian Iulian, director 
marketing la FC Ceahlăul a candidat la postul de şef al Curţii de 
Conturi-Neamţ, obţinând un “scor”-nota 2, 62- sub aşteptările 
mentorului său! 

După controlul executat de către Curtea de Conturi în Primăria 
Piatra Neamţ, şi la ce “găuroi” s-a găsit acolo, este firesc să ai în 
fruntea acestei instituţii pe cineva prietenos! Numai că nota 
obţinută la concurs a fost trecută în catalogul examinatorilor de 
cineva neprietenos, fiind publicată şi pe site-ul Curţii de 
Conturi: 2, 62! 

Memento pentru un borfaş: din butoiul cu murături, la 
vaselina “facultăţii”… 

* Vă relatez, acum, momente mai puţin roz, din viaţa trepidantă 
a unui fost puşcăriaş de drept comun, arestat pentru infracţiuni 
ordinare: poate îşi mai aduce aminte în care butoi cu varză 
murată s-a ascuns de reprezentanţii poliţiei, în incinta Liceului 
“Calistrat Hogaş”! Faptul că a ales să-şi bage pielea  în 
saramura unui butoi, aflat sub jurisdicţia cunoscutului focar de 
învăţământ nemţean, ne face să credem că acestui individ i-a 
plăcut, în mod special, mediul intelectual. Unii afirmă că acest 
şantajist s-ar fi ascuns în 1994, la Bisericani, numai ca să nu-l 
găsească poliţia. Individul fugea de o  arestare binemeritată. De 
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la butoiul cu murături, până la cunoscuta… “rozetă”, atât de 
întrebată prin “facultăţile” unde mişună flăcăi tatuaţi şi cu bile 
pe ţeava instalaţiei, nu este drum lung. În “biblioteca” acestor 
“facultăţi” se învaţă că “fiecare rozetă îşi are instalatorii săi”, cu 
“mâncărici la limbă” şi apetit sporit pentru snoave! Este foarte 
educativ şi pitoresc să-i asculţi seara, la gura sobei, spovedindu-
se şi exclamând nostalgic, cu un vibrato profund în voce: 
“Meseria de “instalator” e brăţară de aur”! Au dreptate şi 
“instalatorii” care-şi desăvârşesc prin “facultăţi” anumite 
pasiuni…tehnice, drese profesional cu multă vaselină! Fostul 
puşcăriaş-şantajist este şi “ţepar”, dar cu tupeu de fată mare la a 
3-a încercare! “Uită” că poartă un trening de marcă pe care nu l-
a achitat, încât este alergat pe stradă de proprietara magazinului. 
Este bine să ştie şi ex-puşcăriaşul-ţepar, spre binele lui, că 
proprietarii magazinului sunt “francezi”, şi au nişte neamuri dă 
neamuri, numite în limbajul  “bibliotecii” pă care o cunoaşte 
atât dă bine, “FRIZERI”!!! Aceşti distinşi “FRIZERI”, execută 
“lucrări” la comandă, cu cărare pă mijloc! Îmi permit să scriu 
toate astea pentru că pe “frizeri” chiar îi cunosc bine! Au “50 în 
braţ” şi au “reparat”, prin “facultăţi”, multe “rozete” şi 
“televizoare”! Am nevinovata impresie că multă lume din Piatra 
Neamţ ştie despre cine-i vorba, iar “băieţii de băieţi” m-au 
felicitat înainte să ajung la tipografie. Această mică şi gingaşă 
“ţesătură”, despre un “sifonar” care a murdărit multă lume, 
poate fi numită şi “GOBELIN”. Alţii o pot numi “broderie 
olandeză”! Dar şi “olandezii” din Piatra Neamţ, foşti “studenţi” 
prin anumite “facultăţi”, înţeleg ce vreau să spun: AUF 
WIEDERSEHEN ! 

 

PITECANTROPUL, “PÂLNIA ŞI STAMATE” 

   Nici nu ştiu de ce am folosit un titlu care te duce cu gandul la 
peşterile insalubre ale preistoriei, dar trebuia să ieşim de 
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undeva, din negura vremurilor uitate, pentru a ajunge la lumina, 
cuceririle şi reglementările civilizaţiei actuale. De la primele 
strigăte nearticulate, ieşite din gâtlejul păroaşilor australopiteci, 
ori pitecantropi, şi până la primul amendament din Constituţia 
Statelor Unite ale Americii, a trecut ceva timp. Să nu credeţi că 
noi nu avem legi şi o Constituţie. Avem, chiar dacă “se schimbă 
ca izmenele pe călător”, iar hoţii strigă din toţi rărunchii: 
“Hoţii”!     

   După eforturile depuse şi riscul asumat, încercând să susţin nu 
numai o cauză personală, ci şi sprijinirea Statului Român, prin 
autorităţile sale, în vederea combaterii corupţiei, am început să 
fiu hărţuit şi minimalizat în demersul meu. Asta n-ar fi nimic 
dacă nu aş fi susţinut cu probe clare(documente importante şi 
martori credibili) tot ceea ce am făcut până acum, fiind ajutat de 
presa liberă: două posturi de televiziune locale, profesioniste şi 
credibile, “ACTUAL TV-Neamţ”(realizator şi moderator fiind 
Mihail-Sorin Gaidau) şi “TELE-M Neamţ”(moderator şi 
realizator fiind Cătălin Naclad), prin 7 sau 8 emisiuni, în direct. 
La postul naţional de televiziune “OTV”, în mai multe emisiuni 
difuzate la ore de mare audienţă, a fost prezentat dosarul meu şi 
culisele acestui dosar, inclusiv cartea publicată de subsemnatul 
(prima ediţie) datorită ziaristului de investigaţii, dl. Silviu 
Alupei. Prin intermediul popularului şi acidului săptămânal 
“Academia CAŢAVENCU”, au fost prezentate, pe o jumătate 
de pagină, detalii picante şi  conexiuni din acest dosar. Nu mi-
am dorit să devin persoană publică, dar prin mediatizarea mea şi 
a lucrării scrise,  m-am pricopsit şi cu “beneficiile” publicităţii, 
devenind mai cunoscut decât întreg personalul de conducere de 
la SAJ-Neamţ. Pentru a vedea cât e de mare Grădina Domnului, 
nu pot ascunde nici faptul că o parte dintre persoanele din cadrul 
SAJ-Neamţ, vizate decent în lucrarea mea, mi-au intentat 
proces, invinovăţindu-mă că i-aş fi calomniat şi insultat: Damoc 
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fiind Mihail Sorin Gaidau, iar preot, un ziarist de la “Academia 
Caţavencu”. În judeţul Neamţ  există un caz celebru: doi bărbaţi, 
aflaţi în litigiu, s-au trezit cu citaţii bizare, văzându-se nevoiţi 
să… divorţeze unul de celălalt !!! Parcă aud vocea portocalie, 
sigură pe sine, a preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, 
Vasile Pruteanu: “Justiţia şi Sănătatea sunt pe drumul cel 
bun”!!! Din conţinutul acestui volum veţi înţelege de ce mă 
frământă această justificată dilemă: care-i mai absurd, Urmuz 
sau justiţia nemţeană?  
   La data de 21 mai 2010 m-am prezentat la Tribunalul Neamţ-
secţia penală unde s-a judecat recursul formulat de subsemnatul 
în dosarul nr. 5740/279/2009.  ! Din completul de judecată mai 
făcea parte şi o doamnă judecător. Abia după ce am ieşit din 
sală, cineva care a studiat prima ediţie a lucrării mele, mi-a atras 
atenţia:  

“-Vezi, domnule Jan, că acea doamnă judecător, preşedintele 
secţiei penale, este în acelaşi timp şi soţia poliţistului care a fost 
arestat pentru luare de mită, dl. Marazliu George, pe care 
dumneata l-ai nominalizat în primul volum! Dacă aş fi avut timp 
să-ţi spun dinainte, puteai recuza, pe bună dreptate, completul 
de judecată”. Fără să acuz pe nimeni, mă întreb legitim: -cum de 
a ajuns această doamnă judecător în acest complet de judecată? 
În prima ediţie am afirmat că d-na judecător Marazliu Cristina 
este cumătră cu d-na judecător Ivănuşcă, aceasta din urmă fiind 
soţia unui ofiţer SRI, dl. Ivănuşcă Lucian, fost şef de 
compartiment şi subaltern al managerului Damoc Letiţia!  

 *  La data de 11 mai, 2010 am sesizat Consiliul Superior al 
Magistraturii privindu-i pe procurorii DNA-Bacău, procurorii şi 
judecătorii din Judeţul Neamţ prin mâinile cărora a trecut acest 
dosar, pentru a verifica tergiversările şi soluţionările gemând de 
NUP-uri, ţinând cont de nenumăratele probe şi martori depuse 
de subsemnatul. Această lucrare va ajunge şi pe birourile 



165 
 

dumnealor, nu numai prin ministere, servicii speciale, diferite 
organisme naţionale şi internaţionale, partide politice, etc.   

 

CE NU VOR SĂ VADĂ INSTITUŢIILE STATULUI: 

 Statul Român are o mare problemă prin câţiva funcţionari ai 
săi!  

   *Damoc Letiţia(manager la SAJ-Neamţ) a disponibilizat 
ilegal şi abuziv tot personalul secţiei “Garaje”. Uită că am 
caştigat procesul, fiind repuşi în drepturi!  Salariile şi tichetele 
de masă ne-au fost atribuite din banul public, deşi abuzurile 
aparţin conducerii SAJ-Neamţ! Damoc Letiţia uită de interdicţia 
ilegală, specifică bantustanelor africane, lipită pe poarta unităţii, 
uită de propriile sale dosarele penale privitoare la mari 
prejudicii financiare aduse Statului Român, uită de ameninţările 
exercitate asupra medicilor care mi-au eliberat legal şi justificat 
certificate medicale, uită de ameninţările făcute împotriva 
subsemnatului şi a colegilor mei, uită de presiunile exercitate 
asupra întregului personal TESA bănuit nejustificat că mi-ar fi 
încredinţat anumite documente, uită că m-a acuzat pe nedrept de 
furt şi distrugere de documente oficiale, fapt nedovedit, uită de 
demersurile oculte prin care urmăreşte să scape definitiv de 
subsemnatul şi alţi angajaţi(consideraţi incomozi), uită de 
încălcările flagrante ale legii şi a caietelor de sarcini în 
atribuirea contractelor de pază şi reparaţii-întreţinere-auto, etc.  

-Cine credeţi că a dat, nas în nas, la sfârşitul lunii aprilie, 2010, 
cu subsemnatul, în faţa “Grand Hotel CEAHLĂU”? Cu 
managerul Damoc! Doamna Letiţia făcuse, déjà, două 
transporturi de mese, ducându-le cu două ambulanţe aparţinând 
SAJ-Neamţ, marca “Mercedes”(NT-32-AMB) şi “Iveco”(NT-
98-SAN). Chiar dacă era vorba de un simpozion, chiar dacă 
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scopul scuză mijloacele, stafilococul auriu este lipsit de 
discernămant! O ambulanţă ar trebui să rămână un spaţiu 
protejat de eventuale focare de infecţie, nicidecum să fie 
transformată în tărăboanţă pentru un anumit gen de 
cărăuşie, pe bani publici! Dl. Raed Arafat îşi aminteşte şi 
astăzi de acel şofer care a transportat o portieră de 
autoturism “DACIA” cu ambulanţa. Omul a fost dat afară, 
iar televiziunile centrale au făcut mare tam-tam în acel caz. 
Numai la Piatra Neamţ nu deranjează nimeni! 

   *Pantaziu Constantin( director economic) uită că a ajuns la 
SAJ-Neamţ datorită unui anume tip de colegialitate cu soţul 
managerului Damoc L., uită că a primit un autoturism de 12 500 
euro, “cadou” de la administratorul unei firme de pază care-i 
plătea leasing-ul, uită cum îşi ascundea printre blocuri, 
autoturismul-“cadou” în timpul anchetei, uită că după apariţia 
primului volum şi-a înmatriculat “cadoul” fără să-l întrebe 
nimeni de sănătate, uită că este semnatarul caietelor de sarcini 
în atribuirea de contracte anumitor firme “abonate”, ex-
tractoristul, obişnuit cu levierele, uită că m-a ameninţat cu 
moartea prin împuşcare, uită că a fost executat silit de către o 
bancă pentru mari datorii(soţia sa şi cumnatul său fiind cercetaţi 
pentru efectuare de plăţi cu cecuri fără acoperire), uită de 
ameninţările repetate, exercitate asupra unor colegi de serviciu 
care au avut curajul să depună unele mărturii, colegului meu, 
Grădinaru Florin, spunându-i: “O S-O LUAŢI LA MUIE, VOI 
TOŢI”! Stimaţi cititori, domnilor magistraţi, vă rog să mă 
scuzaţi, dar n-am zis eu! A zis el, directorul economic al 
SAJ-Neamţ! Aşa-i când magistraţii aruncă în tine cu 
ghiozdanul de NUP-uri, că abia mai poţi respira. Nu pot 
preciza în ce clasă era dl. Pantaziu când a învăţat astfel de 
“frumoase” urări, obişnuite doar în lumea inegalabilelor 
“folkloriste” nemţene. Mă aflam, ca din întamplare, în curtea 
prietenoasă a SAJ-Neamţ, cu ceva vreme în urmă, când aud o 
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conversaţie respirând a zonă montană de mare frumuseţe 
sălbatică, între doi colegi de serviciu. Unul dintre ei avea o 
poreclă, vă rog să mă scuzaţi, de factură forestier-cabanieră: 
“CACĂ-PRISPĂ”. Domnul “Cacă-Prispă” se lăuda deseori, 
luându-i apărarea celui care are un vocabular atât de natural: “-
Uăi, lăsaţi-l în pace pe Pantaziu, că-i consătean de-a ‘nieu, din 
Dochia”! Eu cred că nu-i aşa de grav, dacă un om are origini 
alpine. În fond, numele localităţii Dochia se poate pronunţa şi cu 
accent finlandez: DOKÌA! Spre deosebire de străvechi 
metropole din Extremul Orient, DOKÌA face parte din UE şi 
NATO!!! Domnul “CACĂ-PRISPĂ”(membru NATO şi 
UE), avocatul-benevol al d-lui Pantaziu, la vremea primilor 
fulgi de nea, este “alintat” de colegii noştri comuni: “-Băi, 
“CACĂ-PRISPĂ”, mai treieraţi iarna, zăpada”?  

   Vreo 4-5 persoane din conducerea SAJ-Neamţ, inclusiv 
Pantaziu Constantin, au avut grijă să-şi confecţioneze tapiţerii-
huse, noi, la culoarea autoturismului, executate de firma care a 
efectuat aceleaşi servicii şi la ambulanţele SAJ-Neamţ. Dacă nu 
au fost găsite chitanţe şi facturi care să probeze că tapiţeriile 
sunt făcute din banul personal, atunci acel şef de compartiment 
avea dreptate când mi-a spus că tapiţeriile private au fost 
facturate pe SAJ-Neamţ! Proprietarul P.F-ului mi-a mărturisit cu 
o undă melancolică de reproş: -“Jane, poliţia nu a găsit nici la 
mine facturile, nici la şefii SAJ-Neamţ, chitanţele. Cred că mă 
paşte o amendă”! Au trecut câteva luni bune de atunci fără nici 
un fel de reacţie din partea poliţiei şi Parchetului care 
constataseră şi aceste mărunţişuri! 

   *Cotoi Liliana(şefa de cadre SAJ-Neamţ) uită “miracolul” 
devenirii profesionale din secretară, uită de neglijenţa prin care 
a încălcat Legea 330/2009 deposedând toţi angajaţii SAJ-Neamţ 
de un număr important de tichete de masă la aproximativ 400 de 
angajaţi, uită că a calculat eronat salariile în luna ianuarie 
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2010(încălcând aceeaşi Lege 330/2009), uită cum au fost 
angajate anumite personae prin încălcarea legii, uită că a semnat 
alături de manager şi alţi reprezentanţi ai Consiliului de 
Administraţie destituirea abuzivă şi ilegală a tuturor 
muncitorilor de la secţia “Garaje”, etc. 

  *Puşa Creţu(director medical adjunct la SAJ-Neamţ) a 
uitat că fostul jurist al unităţii mi s-a confesat, mărturisindu-mi 
că d-na Puşa a dat examen de una singură, în anumite “condiţii”, 
uită că a semnat desfacerea abuzivă a contractelor noastre de 
muncă, uită că l-a găzduit cordial, în birou, la canapé, pe 
Harabagiu, cel care se crede gazetar onest, fiind de acord ca 
autoturismul acestuia(lovit în condiţii necunoscute!), lipsit de 
dovada poliţiei rutiere, a fost reparat ilegal în garajele 
neautorizate RAR, ale SAJ-Neamţ(vezi foto anexa). Cineva 
“bine-aşezat” mi-a şoptit: “Măi Jane, vezi că d-na Puşa are un 
cumnat “cu grade”, bine plasat într-un serviciu special din Piatra 
Neamţ”! Doamna Puşa a uitat prea repede cine a şters filmele de 
categorie XXX din calculatorul unităţii. Pentru a vedea şi 
conducerea României că subsemnatul are probe clare, să nu se 
mire nimeni(nici dl. Raed Arafat, nici Ministrul Sănătăţii) când 
vor vedea pe ecranele televizoarelor, imagini vivante în care 
nora unui primar comunal(membru PDL), alintată de experţi, 
“CUR DE FIER”, se manifestă …artistic la “flautul fermecat”, 
în timpul programului!  

*Subsemnatul îi invită pe toţi, cei care se consideră insultaţi şi 
calomniaţi în lucrările publicate de mine, într-un studio tv, în 
direct, la o confruntare faţă în faţă, pe baza probelor existente, 
iar justiţia şi telespectatorii să decidă cine are dreptate! Până 
acum, invitaţiile lansate de mine au fost ocolite!  

- De ce nu vor să vadă instituţiile Statului Român aceste 
“amănunte”, rămâne un mister, mai ales că acestea dispun de 
informaţii şi documente clare! Cine obstrucţionează calificat şi 
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cu perseverenţă probele, elementele acuzatoare şi cauza 
întregului dosar? 

- Cine strică, de fapt, imaginea SAJ-Neamţ? 

- Cine se consideră calomniat şi insultat, de fapt, în acest caz? 
Cei care, în ciuda “cucuielor” evidente  încearcă prin orice 
mijloace să mă intimideze, pot fi convinşi că în sistem nu dispun 
de atâţia corupţi şi coruptibili încât să-şi ducă treaba murdară 
până la capăt. 

- Vremurile când erai spintecat sau ciomăgit de pitecantropi 
constituiţi în cete de 4-5 indivizi, cu fruntea teşită inestetic şi 
creieraş de colibri, păreau apuse demult. Dacă priveşti din 
elicopter Codrii Neamţului, parte semnificativă a Codrilor 
Uniunii Europene, devii ecologist. Dacă ai curajul să aterizezi în 
aceste ţinuturi bântuite de grupuri infracţionale, cu funcţii de 
mare răspundere, plătite din banii publici, instantaneu te 
gândeşti că Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare sau Alexandru 
Lăpuşneanu dispuneau, justificat şi preventiv, de călăi, în 
fiecare târg şi ţinut al ţării, judecata domnească fiind aspră şi 
sănătoasă, pe măsura lungimii paloşului.   

  * Este extrem de evident cine trage România parandărăt! Dacă 
preşedintele României s-a implicat într-o problemă discutabilă, 
legată de un bileţel roz, galben sau portocaliu, acuzându-l pe 
fostul premier Tăriceanu-prin intermediul doamnei Elena 
Udrea-de un pretins trafic de influenţă, poate se implică şi în 
această “şerpărie”! În cazul prezentat de subsemnatul am oferit 
probe concrete, nicidecum presupuneri, supoziţii sau “bileţele” 
policrome. Mi-a lipsit doar sprijinul doamnei Elena Udrea... 

*  Sunt convins că au fost şterse urmele unor făptuitori. Dar nu 
toate pot fi spălate. La fel de convins am fost, şi încă mai sunt, 
că se încearcă muşamalizarea acestui DOSAR! 
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 *   Am făcut nenumărate sesizări-avertizări privitoare şi la o 
suma întreagă de contracte, vizând legalitatea acestora. Având 
în vedere că la mijloc s-au vehiculat sume fabuloase de bani 
publici, că nimeni nu doreşte să verifice cu-adevarat ce s-a 
întâmplat cu acestea şi prin ce scorbură găunoasă de copac 
privat s-au ascuns, nici măcar nu mă mai întreb de ce nu se 
implică nimeni. Nu mă întreb nici a cui datorie este să comande 
expertize şi contra-expertize. Nimeni nu a văzut nimic, nimeni 
nu a auzit nimic! Ce pace profundă!  

CINE CERE CONTRA-EXPERTIZĂ LA TOATE 
CHELTUIELILE, CONTRACTELE, FACTURILE AFLATE 

SUB UMBRELA SAJ-Neamţ? 

 -Când cei de la putere au în vizor un adversar politic(real sau 
imaginar), ţâşnesc de peste tot sesizări, autosesizări din proprie 
iniţiativă şi reclamaţii la adresa “obiectivului” luat în cătarea 
puştii! 

    Din toate investigaţiile făcute, am ajuns la concluzii personale 
stabile, de neclintit, iar unele întrebări merită să vadă lumina 
tiparului:  

–Cât de bine şi eficient funcţionează un telefon, într-un sistem 
paralel cu interesele oficiale ale Statului de drept? 

 –Cât de mult a evoluat tehnica “spălării” dosarelor corupţiei în 
România? 

–De ce este atât de funcţională relaţia de tip mafiot, în vreme ce 
instituţiile Statului tergiversează un caz, ori altul? 

–Există în România de azi, sisteme de tip mafiot dezvoltate din 
banul public, sau avem printre oamenii de bună-credinţă şi 
funcţionari cu apucături mafiote?  
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–Oare există o legislaţie de tip mafiot în România? Cum de-i 
face scăpaţi pe marii bandiţi şi se agaţă ca boala de om sănătos 
tocmai de amărăştenii care trăiesc, de pe o zi pe alta, vânzând 
hrean şi ghiocei pe domeniul public, fără să-şi plătească  
“parcarea”? 

–De unde atâta tupeu şi nesimţire la unii funcţionari publici? 

–De unde şi până unde atâta bejenie la Strasbourg?  

–Prin ce miracol au reuşit unii funcţionari publici să zdruncine 
încrederea cetăţeanului român, în instituţiile Statului? 

  -Aştept cu nerăbdare să-l văd pe domnul Traian Băsescu 
împlinindu-şi ultima promisiune: aceea de a fi un preşedinte al 
tuturor românilor! 

  -După ce aţi studiat cu atenţie acest volum, văzând şi pe ce 
mâini au încăput sesizările şi plângerile mele, legitime şi 
întemeiate, probate cu documente, martori etc, veţi trage singuri 
concluzii. Numai o măsură chirurgicală, tranşantă, mai este 
posibilă pentru a salva această ţară. România are nevoie, 
urgent, de cezariană! Dar operaţiunea trebuie executată de 
profesionişti în domeniu, nicidecun de golani politici şi derbedei 
puşi pe căpătuială. 

   Aşa cum există legi care reglementează statutul 
AVERTIZORULUI PUBLIC, există legi şi împotriva 
TĂINUITORULUI! Cel care ştie, vede şi cunoaşte fărădelegile 
dar tace, devine prin frica şi tăcerea sa cel  mai apropiat 
complice al TÂLHARULUI ! 

   Sper să nu se adeverească observaţia unui lider ţărănist 
privitoare la calitatea oamenilor care ajung în fruntea bucatelor. 
Acesta i-a comparat pe oamenii de valoare şi pe borfaşii politici 
cu cele două părţi ale nevinovatului…cartof: partea cea bună se 
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găseşte în pămant, partea nefolositoare, cu frunze pline de 
toxine şi gândaci de Colorado, este la suprafaţă. 

                                       

 

 

 

 

 

ÎN CURÂND, VA AJUNGE PE PIAŢĂ, UN 

VOLUM INCITANT DESPRE: 

CARACATIŢA NEMŢEANĂ! 

 

“CARACATIŢA DIN JUDEŢUL NEAMŢ” 
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ŞI BRAN SALUT

umplit al prăpăd
eni, în timp, c-un

stăpânită de tine
e!” 

yard Kypling-trad

TĂ ROMÂNIA

dului crâncen şi 
n minut oarecare
e,/Tu, peste toţi 

ducere de Corne

mare/Calm 
e,/Lumea cu 
vei răzbate: 

liu Coposu) 
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ANEXA CU “BOMBOANE”(Chetroaie): 
 
1. Mărire salariu 
2. Concediere abuzivă 
3. Nelegalitatea desfacerii contractului de muncă 
4. Poliţia protejează legal antecedentele penale 
5. Îmbracă şi dezbracă forme de corupţie 
6. IGPR-Bucureşti nu găseşte nimic grav 
7. Plângere şi rezoluţie părtinitoare la ameninţarea     
   cu moartea 
8. Ameninţările lui Pantaziu împotriva martorilor   
    confirmate la DNA-Bucureşti şi DNA-Bacău 
9. Inspectorul Ciocan, de AUDIT-intern al DSP-Neamţ  
    s-a pişat pe el 
10. Curtea de Conturi a României nu deranjează în 2009    
     SAJ-Neamţ în 2009 
11. Documente Cybernet Auto Center şi reclamaţia şoferilor 
împotriva Cosamira 
12. “Jurnalul Naţional” din 05. 12. 2009(articol privitor la 
Dan Misăila: “Puşculiţa portocalie”) 
13. “Nereguli şi abuzuri la SAJ-Neamţ în perioada 2001-
2004”-Raportul RUSU 
14. “România liberă” din 30 mai, 2007(“Omul lui Chiuariu l-
a scos basma curată pe primarul nemţean”) 
15. Adresa DIICOT cu număr eronat 
16. Humulescu aprobă NUP 
17. Humulescu clasează avertizorul public 
18. Interdicţia tip APARTHEID 
19. N.U.P-urile procurorului Ionaşcu de la D.N.A-Bacău 
20. Răspunsul comisarului-şef Vasea Şoric la cererea d-lui 
M.S. Gaidau 
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175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

2. Concediere abuzivă 
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3. Nelegalitatea desfacerii contractului de muncă 
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4. Poliţia protejează legal antecedentele penale 
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5. Îmbracă şi dezbracă forme de corupţie 
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6. IGPR-Bucureşti nu găseşte nimic grav 
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7. Plângere şi rezoluţie părtinitoare la ameninţarea     
   cu moartea 
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8. Ameninţările lui Pantaziu împotriva martorilor   
    confirmate la DNA-Bucureşti şi DNA-Bacău 
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9. Inspectorul Ciocan, de AUDIT-intern al DSP-Neamţ  
    s-a pişat pe el 
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10. Curtea de Conturi a României nu deranjează în 2009    
     SAJ-Neamţ în 2009 
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11. Documente Cybernet Auto Center.  
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12. “Jurnalul Naţional” din 05. 12. 2009(articol privitor la Dan 
Misăila: “Puşculiţa portocalie”) 
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13. “Nereguli şi abuzuri la SAJ-Neamţ în perioada 2001-2004”-
Raportul RUSU 
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14. “România liberă” din 30 mai, 2007(“Omul lui Chiuariu l-a 
scos basma curată pe primarul nemţean”) 
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15. Adresa DIICOT cu număr eronat 
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16. Humulescu aprobă NUP 
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17. Humulescu clasează avertizorul public 
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18. Interdicţia tip APARTHEID 
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19. N.U.P-urile procurorului Ionaşcu de la D.N.A-Bacău 
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20. Răspunsul comisarului-şef Vasea Şoric la cererea d-lui M.S. 
Gaidau 
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aţia şoferilor împpotriva Cosamira
 


