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Cerșetor prădat
de... 300 de euro!

Cerșetoria este o afacere mult mai
profitabilă decât ne-am fi putut închipui...
Randamentul celor care profită de mila
trecătorilor a fost dovedit de „Giudi“, un
scandalagiu din Medgidia, care a bătut un
om al străzii și i-a furat din portofel... 300
de euro. Jaful a fost trecut, se pare, în
contul unei datorii de mai vechi, mult mai
mari, pe care cerșetorul o avea față de
agresor. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor
din Medgidia la sfârșitul lunii mai. Victima
le-a povestit atunci oamenilor legii că pe
28 mai, la ora 20.00, a fost bătut de
Geaiduan Aliș, zis „Giudi“, care i-a luat
portofelul în care se aflau 300 de euro. În
timpul audierilor, victima a susținut că banii
au fost strânși de el și de fiul său din
cerșit. Mai mult, el a confirmat și datoria
pe care o avea față de atacator. Polițiștii
au descoperit că, la scurt timp de la
comiterea faptei, suspectul a fugit din
orașul Medgidia pentru a nu fi prins.
Oamenii legii au reușit să dea de urma
acestuia abia la sfârșitul săptămânii
trecute. Anchetatorii au aflat că suspectul
s-a întors în Medgidia chiar de la fiul
victimei. Tânărul le-a povestit polițiștilor că
„Giudi“ a intrat peste el în casă și i-a cerut
să îi transmită tatălui său să îşi retragă
plângerea. În caz contrar, Geaiduan Aliș a
promis că se va răzbuna pe amândoi. Joia
trecută, în urma unei acțiuni, „Giudi“ a fost
prins, iar vineri seară a fost arestat
preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.
(F.C.)

Carnete de marinar
false

Control cu surprize la bordul unei nave
sosite din Algeria în Portul Constanța. În
timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au
descoperit trei carnete de marinar false.
Oficialii Gărzii de Coastă spun că, la
sfârșitul săptămânii trecute, în urma
controlului efectuat la Punctul de Trecere a
Frontierei Constanţa asupra unei nave sub
pavilion Insulele Cook, sosită din Algeria,
oamenii legii au descoperit, printre
documentele prezentate de comandantul
navei, trei carnete de marinar

contrafăcute. Anchetatorii au stabilit că
documentele, ce purtau însemnele statului
Ghana, aparţin unor membri de echipaj,
cetăţeni ghanezi, cu vârste cuprinse între
35 şi 55 de ani, încadraţi în funcţii de
marinar. Cei trei suspecți au declarat, în
timpul audierilor, că şi-au cumpărat
carnetele de marinar în ţara natală, fără a
ști că acestea sunt falsificate. Polițiștii de
frontieră le-au întocmit celor trei bărbați
actele premergătoare cercetării penale
pentru uz de fals. Reprezentantul
Federației Internaționale a
Transportatorilor în România, Adrian
Mihălcioiu, spune că acest fenomen pune
în pericol siguranța navigației, mai ales în
cazul în care cei care își procură astfel de
documente ajung să ocupe funcții de
conducere. „Există un fenomen, o tendință
care începe că capete, în ultima vreme,
proporții. Cele mai multe astfel de cazuri
vin din zona arabă și africană. Din cauza
lipsei de pregătire se pot întâmpla
adevărate dezastre“, a declarat, pentru
“Telegraf”, Adrian Mihălcioiu. (F.C.)

În AplAuZele MArtorilor

trei vieți salvate de un
salvamar
Un tânăr de 19 ani, din

județul Olt, și-a văzut,
ieri după-amiază,

moartea cu ochii! Acesta s-a
aventurat în valurile mării
împreună cu doi prieteni din
comuna Mihail Kogălniceanu, la
care venise în vizită. La un
moment dat, și-au dat seama că
nu se mai pot întoarce la mal și au
început să strige după ajutor. Totul
s-a întâmplat în zona “Cleopatra”,
din stațiunea Mamaia, în jurul orei
17.00. Salvamarii care se aflau în
zonă au intervenit imediat cu un
caiac. Au reușit să-i salveze pe
doi dintre tineri, în vreme ce a
treia victimă a fost găsită sub apă,
după aproape 30 de minute.
Șansele de supraviețuire păreau
extrem de reduse, însă minunea
s-a întâmplat! Un echipaj SMURD
sosit la fața locului după primirea
apelului prin linia 112 a început
imediat manevrele de resuscitare,
sub privirile a zeci de oameni care

așteptau încordați
miracolul. De pe margine,
prietenii tânărului priveau
cu ochii în lacrimi scena
dramatică și se rugau ca
acesta să își revină: „Hai,
Marius! Deschide ochii!
Hai mă oltene, mă,
deschide odată ochii!“.
După mai bine de 25 de
minute în care medicii
SMURD, dar și
salvamarii au încercat
să-l readucă la viață,
inima tânărului a început
să bată. Martorii i-au
aplaudat minute în șir pe
salvatori. „Bravo!! Pompierii
SMURD sunt cei mai tari!! Bravo
salvamarilor!!“. 

n eMoȚionAnt n Prietenii
tânărului de 19 ani au izbucnit în
lacrimi. După ce a fost stabilizat,
tânărul a fost transportat la Spitalul
Clinic Județean de Urgență
Constanța. „Erau în zona de

siguranță a geamandurilor trei
băieți. Pe doi dintre ei, colegii mei
au reușit să îi ia în caiac. Al treilea
a fost adus la mal ulterior.
Ambulanța era pregătită și s-au
început manevrele de resuscitare.
Deja respiră și sperăm ca totul să
fie bine în continuare“, a declarat
coordonatorul Serviciului de

Salvamar Mamaia, Gabriel Culea.
Cazul a ajuns și în atenția
polițiștilor din stațiunea Mamaia,
care au pornit o anchetă. Medicii
spun că următoarele 24 de ore
sunt critice pentru tânărul din Olt. 
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Misterul se Adâncește...

legiștii nu au putut stabili cauza morții!
Misterul ce planează în cazul tânărului de

23 de ani care și-a pierdut viața sâmbătă
noapte, în clubul „Le GaGa“, se adâncește...
Deși au efectuat, duminică după-amiază,
necropsia lui Marian Mezdrea, medicii legiști nu
au putut stabili cauza exactă a decesului...
Autoritățile vor acum se afle dacă victima se afla
sub influența stupefiantelor, așa că mai multe
analize vor fi efectuate. Anchetatorii au prelevat
mostre de țesuturi și organe, în vederea
efectuării unor examene histopatologice și
toxicologice la Institutul Național de Medicină
Legală “Mina Minovici”. Trupul neînsuflețit a fost

depus la Parohia „Cuviosul Daniil Sihastrul“, din
Capitală. Prietenii lui Marian Mezdrea au creat o
pagină de Facebook în memoria acestuia, pe
care au postat mesaje de condoleanțe și
fotografii cu bucureșteanul care și-a găsit
sfârșitul pe litoral. Una dintre poze a fost, se
pare, făcută cu doar zece minute înainte ca
Marian Mezdrea să-și piardă viața.

n MoArte suspectă n Amintim că, în
noaptea de sâmbătă spre duminică, printr-un
apel la 112 se anunța că un tânăr de 23 de ani
a leșinat în clubul „Le GaGa“, din zona Mamaia
Nord. Marian Mezdrea a fost scos din local de

amicii săi, care au sunat la 112 și au cerut
ajutor. Din nefericire, în pofida eforturilor
depuse, cadrele medicale nu au mai putut face
nimic pentru a-l readuce la viață. Tânărul venise
sâmbătă la mare, împreună cu mai mulți
prieteni, și urma să rămână pe litoral până
duminică seară, când ar fi trebuit să plece către
casă. În noaptea fatidică, Marian Mezdrea a
mers în mai multe cluburi din stațiunea
Mamaia.
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Magistrații Tribunalului
Constanța au respins, ieri, o nouă
solicitare înaintată de Marius
Constantin, ginerele lui Bercea
Mondial, de a fi cercetat sub
control judiciar sau în arest la
domiciliu. Decizia judecătorilor nu
este definitivă, ea putând fi
atacată, în 48 de ore, la Curtea
de Apel Constanța. Înainte ca
judecătorii Tribunalului să dea
soluția în dosar, apărătorul lui
Marius Constantin s-a arătat
extrem de optimist. „Noi
considerăm că a fost justificat
demersul nostru. În primul rând,
avem în vedere faptul că au
trecut trei luni de când clientul
meu a fost arestat și, după cum
bine știți, Izaura este însărcinată
și se pregătește să nască. Plus
că nu s-au descoperit alte
elemente care să atragă o
suspiciune de vinovăție asupra
sa. Clientul meu este într-o stare
bună, încrezător, speră că i se va
face dreptate până la urmă“, a
declarat Mircea Teis, avocatul lui
Marius Constantin. Pe 31 iulie,
magistrații Curții de Apel
Constanța se vor pronunța și în
cazul contestațiilor înaintate de
Mircea Băsescu şi de Marian
Căpăţână împotriva deciziei
Tribunalului Constanța, care le-a

respins cererile de înlocuire a
arestului preventiv cu măsura
arestului la domiciliu.

n AcuZAȚii n Amintim că
Marius Constantin este acuzat că
l-a şantajat pe Mircea Băsescu,
pe care l-a ameninţat că va face
publică o înregistrare
compromiţătoare dacă nu
înapoiază familiei Anghel 280.000
de euro. Mircea Băsescu l-a
denunţat şi i-a ajutat pe
anchetatori să organizeze un
flagrant, pe 29 mai, în biroul său
din Portul Constanţa. Marius
Constantin, soţia sa, Izaura
Anghel, şi fiul în vârstă de 17 ani
al lui Bercea Mondial au fost
prinşi la scurt timp după ce au
primit 10.000 de euro de la
Mircea Băsescu. Toată această
poveste cu iz penal a început în
ziua în care Bercea Mondial a
fost arestat preventiv pentru că,
în februarie 2011, şi-a înjunghiat
un nepot, care a fost la un pas să
moară. Din acel moment, rudele
lui Bercea au făcut tot posibilul
să-l scoată din puşcărie. Florin
Anghel, fiul lui Bercea, ar fi cerut
ajutorul cumătrului Băsescu
pentru a-şi vedea tatăl liber. Aşa
cum era de aşteptat, favoarea ar
fi avut un preţ: 600.000 de euro.
Bani pe care neamul lui Bercea i-
ar fi adunat şi i-ar fi dat lui Mircea
Băsescu, prin intermediul liderului
organizaţiei PDL Drăgăneşti-Olt,

Marian Căpăţână. Din „fondul“
respectiv, conform declaraţiei lui
Florin Anghel, 300.000 de euro ar
fi mers la Traian Băsescu.

n MisivA lui nAti Meir n
Avocatul lui Mircea Băsescu,
Nelu Taşcă, a depus ieri, la
Direcţia Naţională Anticorupţie
(DNA), o scrisoare primită în
arest de fratele președintelui de
la Nati Meir. Acesta din urmă
susține că avocatul Pavel
Abraham ar fi încercat să-l
convingă să dea declaraţii
împotriva preşedintelui Traian
Băsescu. „Am adus la cunoştinţa
DNA scrisoarea primită de către
Mircea Băsescu în arest, în care
Nati Meir spune despre domnul
avocat Pavel Abraham că s-ar
putea face vinovat de anumite
fapte de corupţie. Noi am adus la
cunoştinţa organelor de anchetă
acest lucru“, a declarat avocatul
Nelu Taşcă. Greutatea plângerii
este, însă, cât se poate de
îndoielnică. Referitor la această
misivă, avocatul lui Mircea
Băsescu a spus că ar fi vorba
despre „un fel de denunţ“. Nati
Meir reclamă faptul că i s-a
promis că, dacă va da declaraţii
împotriva preşedintelui Traian
Băsescu, va primi anumite
avantaje. Nelu Taşcă a precizat
că Pavel Abraham, actualul
apărător al familiei lui Sandu
Anghel, a avut încheiat un

contract de asistenţă juridică cu
Nati Meir, în anul 2012. 

n bătrânul de lA
bucurești n Avocatul familiei
Anghel, Pavel Abraham, a
dezvăluit ieri, la România TV, că
misteriosul personaj “bătrânul de
la București”, despre care fostul
procuror Iacobescu a declarat că
ar fi primit 500.000 de euro de la
Bercea Mondial, este poreclit
“Costică Nașul”. “Există un bătrân
care are un Q7, culoarea cerului,
un bleu argintiu, care este credibil
să fie în compania președintelui
României. (...) Acest om a
asigurat toate legăturile la care
ne-am referit până acum. (...) Nu
este din București, este de lângă
București, din Ilfov. La margine
de București, la margine de lac,
liniștit, are o căsuță liniștită omul.
Are circa 60-62 de ani. Este un
prieten foarte apropiat al șefului
statului, din copilărie. Face
politică la vârf în PDL. (...) Acest
om a gestionat niște firme cu
niște venituri deosebite, atât la
Constanța, cât și la București, cu
o regie puternică, care a avut
mari probleme sub Ministerul
Transporturilor. A avut contracte
de 100 de milioane de euro cu
niște firme”, a declarat Pavel
Abraham. 
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A vrut să fie liber când i se nAște copilul! 

Ginerele lui bercea Mondial rămâne în spatele
gratiilor


