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Politia cerceteaza modul in care rudele au scos cadavrul din spital

"Saceanu" - inmormantare si ancheta
91

Sute de oameni au venit ieri, la Constanta, pentru a-l conduce pe ultimul drum pe controversatul
"Saceanu", asa cum era cunoscut Ismail Iasar. Omul care dupa Revolutie a semanat teroare in
Constanta, prin gruparea care ii purta numele, a murit, duminica seara, in Sectia de Terapie
Intensiva a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU). Asociat cu jocuri de noroc, smenuri,
camatarie, inselaciuni si acte de violenta, "Saceanu" nu a facut, insa, nicio zi de puscarie in viata lui.
Mai mult, politistii spun ca, in ultimii ani, cel mai probabil din cauza bolii, "Saceanu" se retrasese din
"afacerea&#8220; familiei si se concentrase asupra sanatatii lui. El a fost internat in spitalul din
Constanta joia trecuta. "Nu a murit de cancer, asa cum s-ar fi speculat. El a fost operat la stomac, la
Bucuresti. Cum suferea si de diabet, au avut loc complicatii - rana se vindeca foarte greu. Dupa
operatie, medicii din Bucuresti au vrut sa il tina internat trei zile, dar familia a insistat sa mai fie tinut
inca doua saptamani. Medicii au acceptat, insa starea lui de sanatate nu s-a ameliorat. I-au dat
drumul acasa, la Constanta, unde i s-a facut foarte rau. A facut febra foarte mare si l-am dus direct
la Spitalul Judetean, fiind internat in Sectia de Terapie Intensiva. Din pacate, nu s-a mai putut face
nimic si a murit&#8220;, a declarat unul dintre verii lui "Saceanu". La doar cateva zeci de minute
dupa ce medicii au pronuntat decesul, familia lui Iasar a luat din unitatea sanitara trupul neinsufletit
al barbatului si l-a dus acasa, in Piata Chiliei.

I-A CÂNTAT ADRIAN MINUNE La scurt timp de la aflarea vestii, zeci de persoane s-au strans,
duminica seara, in fata casei lui "Saceanu". La Constanta a ajuns si manelistul Adrian Minune, care
a cantat la capataiul lui Ismail Iasar. "Cand l-a adus acasa de la spital, au venit foarte multi apropiati
si prieteni. A ajuns si Adi Minune, cu mai multi lautari. A inceput sa cante Minune, a facut cateva
rime pentru Saceanu, dar era jalea prea mare si rudele l-au rugat sa se opreasca, nu ne mai
intelegeam intre noi. Sunt asteptate la inmormantare in jur de 3.000 de persoane, prieteni de-ai lui
"Saceanu" din toata tara. Deja am rezervat sute de camere, in 14 hoteluri. Vreau sa mentionez ca
nu a fost interlop, ci un fel de Gigi Becali de Constanta. Unul dintre cei mai importanti oameni din
Constanta care i-a ajutat pe ceilalti la greu. Era un om calm si nu era implicat in scandaluri&#8220;,
a adaugat varul lui "Saceanu". Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 14.00, cortegiul a plecat, pe jos, spre
cimitirul musulman din Constanta. Sicriul in care se afla trupul neinsufletit al lui Ismail Iasar a fost
carat tot drumul pe umeri de apropiati. 

FAIMA LUI "SÃCEANU" Ismail Iasar a intrat in atentia politistilor inainte de Revolutie. Oamenii legii
spun ca, pe atunci, "Saceanu" era implicat in jocuri de noroc, vindea bilete de cinema si facea
smenuri. Dupa Revolutie, el a unit gasca din cartierul Piata Chiliei sub comanda sa. Din acest
moment, "Saceanu" ar fi devenit stapan peste Constanta. Se spunea la acea vreme ca nicio lovitura
nu era data in oras daca Ismail Iasar nu isi lua partea. Lasand in urma afacerile marunte, gruparea
condusa de "Saceanu" s-ar fi axat in primii ani de tranzitie pe afacerile cu imobiliare si camatarie.
Anchetatorii acelor timpuri spun ca "Saceanu" isi coordona oamenii din umbra si ca niciodata nu a
stat in "primele randuri&#8220;. 

RIVALITATE Singurele momente in care "Saceanu" a ajuns direct in atentia oamenilor legii au fost
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conflictele pe care el le-a purtat cu rivalul sau din sudul litoralului, Nuredin Beinur, finul lui Nicu
Gheara. La un moment dat, in urma cu aproape 15 ani, mai multe autocare pline cu indivizi inarmati
cu bate si sabii au fost trimise de "Saceanu" la Mangalia, pentru o rafuiala finala cu Beinur. Din
fericire, drumul acestora a fost blocat de trupele speciale si de Jandarmerie, la intrarea in municipiul
Mangalia, iar conflictul a fost evitat.

RETRAGEREA Influenta gruparii "Saceanu" a inceput, treptat, sa se diminueze. Cu toate acestea,
afacerile ramase in picioare erau aparate cu ferocitate. In toamna anului 1999, oamenii lui
"Saceanu" i-au atacat cu sabiile pe gealatii kurdului Fatih Kesser, care amenintau influenta familiei
Iasar pe litoral. Kurzii au raspuns cu focuri de arma. Un an mai tarziu, Ismail Iasar s-a retras de pe
scena, simtind, cel mai probabil, amenintarea noilor grupari care voiau sa se afirme. Nu a trecut
mult, insa, si numele sau a fost asociat cu temuta grupare "Fratii&#8220;. In fata au iesit, totusi, alti
membri ai familiei. Nepoata sa, Sevilen Iasar, spre exemplu, a fost acuzata ca l-a sechestrat pe
patronul unei agentii imobiliare si pe varul acestuia pentru a obtine 3.000 de euro. In 2012, fiul lui
"Saceanu", Sedan Iasar, a fost luat pe sus de procurorii bucuresteni, sub acuzatia ca a pacalit un
cetatean chinez caruia, in loc de aur, i-ar fi vandut 2,5 kilograme de metal comun in schimbul sumei
de 72.000 de euro.

SESIZARE Ieri dimineata, conducerea SCJU Constanta a depus o sesizare la Politie, cu privire la
modul in care familia a luat trupul neinsufletit al lui "Saceanu" din spital. Reprezentantii
Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta spun ca in acest caz a fost pornita o ancheta.
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