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PESTE UN MILION DE FOTOgRAFII CU ABUZURI SExUALE PREgÃTIRI DE LUPTÃ ELECTORALÃ

“Oamenii se aseamãnã dupã vorbã, dar se deosebesc dupã fapte”.

MOLIERE

n FILAT TIMP DE ZECE LUNI n Poliþiºtii Serviciului
de Combatere a Criminalitãþii Informatice din cadrul Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Constanþa, în cooperare cu Poliþia din Baden Wuerttemberg
din Germania, au reuºit sã strângã probe suficiente pentru
a-l acuza de pornografie infantilã pe un bãrbat din
Mangalia. Anchetatorii spun cã în luna februarie a acestui
an au fost sesizaþi de omologii germani asupra faptului cã
din Mangalia sunt descãrcate de pe un server diverse
fiºiere cu conþinut pornografic reprezentând minori. Sub
coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial
Constanþa, ofiþerii BCCO au reuºit sã îl identifice pe
suspect în persoana unui arhitect din localitate, respectiv
Iulian Laurenþiu Georgescu, de 42 de ani, fost director al
Direcþiei de Urbanism din cadrul Primãriei Mangalia în
perioada mandatului primarului Zanfir Iorguº. Din probele
adunate la dosar a reieºit cã, în perioada 2008-2011,
bãrbatul ar fi procurat, prin intermediul sistemelor
informatice, materiale video reprezentând abuzuri sexuale
asupra unor minori, pe care ulterior le-ar fi pus la dispoziþie
în acelaºi mod utilizatorilor unei reþele de internet. 

n PERCHEZIÞII n Luni dimineaþa, poliþiºtii au efectuat
o percheziþie la domiciliul suspectului. Aici, anchetatorii au
descoperit mai multe unitãþi de calcul ºi medii de stocare în
care s-au gãsit peste un milion de fotografii ºi 8.500 de
fiºiere video reprezentând abuzuri sexuale asupra unor
minori, în diverse ipostaze, cu vârste cuprinse între trei luni
ºi 17 ani. Totodatã, a mai fost gãsit ºi un pistol cu aer
comprimat de calibrul 4,5 mm, cu încãrcãtoare ºi lunetã ºi
trei cutii cu muniþia aferentã, deþinute ilegal. Oamenii legii
spun cã faptele lui Iulian Laurenþiu Georgescu întrunesc
elementele constituite ale infracþiunii de pornografie infantilã
prin sisteme informatice, faptã prevãzutã ºi pedepsitã de la
trei la 12 ani de închisoare conform art.51 din L.161/2003
privind criminalitatea informaticã. Cercetãrile sunt continuate
de cãtre autoritãþile din România ºi Germania, în vederea
identificãrii ºi probãrii întregii activitãþi infracþionale a reþelei
de utilizatori ai site-ului. Prezentat luni magistraþilor
Judecãtoriei Constanþa, Georgescu a fost arestat preventiv
pentru o perioadã de 29 de zile.

Florin CICAL
florin.cical@telegrafonline.ro

Arhitect arestat pentru
pornografie infantilã n AUSTERITATE SELECTIVÃ

n Dacã vã gândeaþi cã austeritatea
bugetarã este un concept care se
aplicã la nivel general, pentru toate
angrenajele ºi rotiþele statului, e
cazul sã vã uitaþi pe fereastrã, sã vã
luaþi câteva repere ºi sã admiteþi
faptul cã trãiþi totuºi în România, þara
în care doar fraierii cad sub
incidenþa regulilor. Sã luãm ca
exemplu Agenþia Naþionalã de

Administrare Fiscalã (ANAF), care
are o misiune importantã în anul
electoral 2012, respectiv distrugerea
inamicilor PDL cu pretenþii la
guvernare. În plinã austeritate ºi
între zeci de îndemnuri la prudenþã,
multe dintre ele enunþate cu
jumãtate de gurã chiar de cãtre
guvernanþi, Fiscul primeºte o cadou
de 4 milioane euro, bani care vor fi
folosiþi pentru modernizarea tehnicii
de calcul. Adicã PC-uri, monitoare,
imprimante, servere, jocuri pentru
secretare ºi multe alte gadgeturi
indispensabile în cyber-lupta
împotriva inamicilor statului.

n CA ÎNTRE PRIETENI n ªi ca
totul sã fie clar, ANAF a atribuit
contractul de 4 milioane euro firmei
DataNet Systems SRL, fãrã licitaþie.
Contractul prevede „achiziþia de
echipamente ºi soluþii de upgrade
tehnologic pentru infrastructura de
comunicaþii date a ANAF”. Potrivit
anunþului publicat pe SEAP, platforma
online de achiziþii publice, banii vin
direct de la bugetul de stat ºi nu din

fonduri europene. Dupã cum se ºtie,
firma DataNet Systems este abonatã
la contracte cu statul, reuºind sã îºi
tripleze profitul, în ultimii doi ani,
graþie unor contracte uriaºe cu MAI,
MAE ºi Ministerul Educaþiei. Nu în
ultimul rând, nu trebuie neglijat nici
faptul cã directorul general al firmei,
Vasile Velicu, este bun prieten ºi
partener de business cu unii dintre
capii din PDL, fiind, de asemenea, ºi
unul dintre puþinii votanþi care, la
ºapte ani de la alegerile din 2004,
trãieºte bine.
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Fiscul primeºte un cadou
de 4 milioane euro

Bucureºti-Constanþa, primul
tronson taxat de drumari

Taxa de autostradã, care vine sã
suplineascã pierderea pe care a
înregistrat-o Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România (CNADNR) prin reducerea
taxelor de pod, va fi introdusã din
2013, tronsonul Bucureºti –
Constanþa fiind primul taxat.
CNADNR precizeazã cã valoarea
tarifului care se va introduce pentru
utilizarea autostrãzilor în România se
va determina în urma unui studiu
socio-economic ºi a unei analize a
caracteristicilor mediului economic în
România care este realizat împreunã
cu experþii Comisiei Europene

(Jaspers). “Reiterãm faptul cã taxa va
fi introdusã dupã ce va fi datã în
exploatare o parte semnificativã a
tronsoanelor de autostradã de pe
Coridorul IV în lucru în momentul de
faþã, iar taxarea unor sectoare de
autostradã începând cu 1 ianuarie
2012 este exclusã”, se precizeazã în
comunicatul remis de Compania de
Autostrãzi. Primele care vor avea taxe
urmeazã sã fie Bucureºti - Constanþa,
Bucureºti - Piteºti ºi Centura de Sud
a Bucureºtiului, dar ºi tronsoanele de
pe Coridorul IV, dintre Sibiu ºi
Nãdlac, a precizat, recent, ministrul
Anca Boagiu. Potrivit ºefei de la

Transporturi la finalul acestui an ar
trebui sã fie gata studiul ºi sã ºtim cât
vom plãti pentru a circula pe
autostrãzi. Iniþial, se vehicula o sumã
de 5 euro pe 100 km. Se poartã
discuþii ºi asupra modului în care vor
fi verificaþi ºoferii, fie prin puncte fixe
de taxare, fie printr-un sistem mobil
sau chiar prin intermediul sistemului
de satelit ce va fi instalat prin
programul Galileo. Nu ºtim ce
înseamnã pentru CNADNR “o parte
semnificativã a tronsoanelor de
autostradã de pe Coridorul IV”, însã
am putea înþelege cã se grãbesc cu
lucrul ca sã ne poatã taxa zdravãn. 


