Conservatorul Becsenescu si-a batut
joc de sinistrati

” Adevărul a făcut bilanțul reconstruirilor caselor înghițite de apăîn Banat:
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Cu puțin timp în urmă, deputatul independent Dumitru Becșenescu, în calitate de nu mai știm ce
(parlamentar sau om de afaceri?), a ieșit în public, la posturile locale de televiziune, acuzând un jurnalist
vâlcean de șantaj și de rele tratamente publice, tratamente despre care spune că i-ar ﬁ fost aplicate în
cotidianul local pe care binecunoscutul jurnalist îl conduce. Conform propriei declarații, el ar ﬁ fost șantajat în
urmăcu doi ani de zile, pe vremea când a candidat pe listele PSD-PUR în alegerile generale din anul 2004.
Simpla aﬁrmație precum că presupusa faptăpenalăs-ar ﬁ produs în urmăcu doi ani de zile, spune totul: mult
zgomot, pentru nimic! De ce au trebuit sătreacă doi ani de zile, pentru ca individul să-și facă public
nemulțumirea? Și apoi, Dumitru Becșenescu este ori parlamentar, ori om de afaceri? Ambele,
creeazăincompatibilitate. Cine se plânge de șantaj? Parlamentarul sau omul de afaceri? Revoltat, dar deloc
surprins, jurnalistul calomniat a răspuns imediat mârșăviei, prezentând probe indubitabile din care
rezultănetemeinicia aﬁrmațiilor afaceristului, fapt care a lămurit instant opinia publică . Privind critica ce i-a
adus-o deputatului, întreaga justiﬁcare a colegului nostru, se caleazăpe suspiciunea seriozității lui Dumitru
Becșenescu, în afaceri și, implicit, în politic. Deconspirarea „afacerilor” acestuia, suspicionate nu numai de
ziaristul intransigent, i-a că zut greu parlamentarului care vrea săaibăo imagine publică PUR-ă, mai albă, mai

curatăși mai înălbitoare. Numai că ochii presei nu se închid niciodată! Și, iată, acum, dovada realismului criticii
ziaristului vâlcean, conﬁrmatăși de jurnalistul ., de la cotidianul național ADEVĂRUL, prin articolul intitulat
„Conservatorul Becșenescu și-a bătut joc de sinistrați”. Văinvităm să-l citiți și sătrageți singuri concluziile. Și ar
mai ﬁi ceva. Știți de ce omul de afaceri Becșenescu (se subînțelege că în această calitate ar ﬁ fost șantajat!) nu
depune plângere penalăla Parchet? Știe că nu are probe în susținerea acuzației și că plângerea lui are și revers:
denunț calomnios! Iar ca om de afaceri nu are imunitate Parlamentară . O poate pății.
” Romeo POPESCU

La nivel național, reconstrucția caselor luate de ape a costat câteva zeci de milioane de euro. Acești bani,
ca de altfel

majoritatea celor proveniți din surse publice, au ajuns în ﬁrmele celor care se învârtesc prin

iatacurile Puterii. Numai într-un singur sat, unul din oamenii de încredere ai lui Dan Voiculescu,
„europarlamentarul”, După cum se autointituleazăDumitru Becșenescu, a primit pentru construcția a treizeci de
case un milion de euro. Rezultatul a fost însă unul dezastruos. S-au construit treizeci de barăci de lemn, din care
șapte au luat deja foc, iar oamenii locuiesc în umezealăși igrasie.
Bani aruncați
În ﬁecare comună, inundatăanul acesta și în cel trecut, au existat sute de sinistrați care suferăși acum.
Dincolo de spectacolele televizate în care națiunea îi îmbărbăta, prea puține lucruri bune s-au întâmplat pentru
cei oropsiți de soartă. Au existat și oameni care au proﬁtat din plin de pe urma lor. Dacă hoții mărunți care
prădau gospodăriile oamenilor au fost repede capturați, cei care au beneﬁciat de sute de mii de euro pentru
reconstrucția caselor nu au fost nici acum întrebați ce au făcut cu banii. Fiecare casăinundatăa reprezentat un
mod de a scoate bani frumoși pentru cei apropiați Puterii.
Foeni, locul unde casele au fost inundate și în scripte
Localitatea timișoreanăFoeni a fost una dintre cele mai afectate localități de urgia apelor de anul trecut.
Tot ea a fost terenul pe care, de atunci până acum, au avut loc mai multe scandaluri referitoare la gestionarea
defectuoasăa fondurilor și ajutoarelor destinate sinistraților. Prima disputăa pornit de la casele dărâmate de
ape. După ce apele din Banat s-au retras, responsabilii din cadrul Primăriei Foeni au întocmit liste cu casele care
au fost luate de viiturăși cu cele parțial distruse. Listele au fost expediate Inspectoratului Județean de
Construcții. Specialiștii din cadrul acestei instituții au mers la fața locului, împreunăcu un expert tehnic autorizat
al Ministerului Lucrărilor Publice și Administrării Teritoriului și cu expertul propriu, pentru a vedea cum stau
lucrurile. Ocazie cu care s-a descoperit că , din cele 74 de case incluse pe listă, 43 nu fuseserăinundate deloc.
Dacă acestea ar ﬁ fost reconstruite, statul român ar ﬁ trebuit săcheltuiască cu un milion de euro mai mult decât
era nevoie, pentru a reconstrui, în total, cele 905 case care ﬁgurau pe liste ca ﬁind luate de ape în județul Timiș.
În total, la nivel național, reconstrucția a beneﬁciat de alocarea a 37 milioane de euro, din care 365 miliarde lei
vechi au fost doar banii MLPAT.
De la morcovi la casele sinistraților
Deputatul Dumitru Becșenescu, fost membru în conducerea Partidului Conservator, euroobservator în
Parlamentul European, se aﬂăîn rândul celor mai bogați români în Top 300, iar ca politician, este al patrulea
După liderul său de partid, Dan Voiculescu, un alt coleg de la PC, George Copos, și Atilla Verestoy. Averea sa, de
aproape patruzeci milioane de euro, are la bază, După declarația sa, comerțul cu legături de morcovi în piețe.
Numai că presa, de-a lungul timpului, a sesizat opinia publică despre afacerile grupului Antares, în special cu
bani publici. Principalele surse de venituri care au contribuit la ridicarea lui Becșenescu în topul milionarilor sunt

contractele, foarte păguboase pentru stat, pe care Antares le-a avut cu CFR marfăși ANL.
Euroobservatorul a făcut magazii pe post de case
Nici de data aceasta ANL-ul nu s-a dezmințit și i-a oferit ﬁrmei Antares, fărălicitație, reconstrucția unei
bune părți din casele inundate. Sub semnul „reconstrucției caselor inundate în Timiș”, ﬁrma Antares a
deputatului Becșenescu de la Partidul Conservator a primit peste jumătate de milion de euro, pentru ridicarea
unor case care aduc mai degrabăa magazii de lemne. Numai în comuna Foeni, Antares a construit peste treizeci
de case, la prețuri între douăzeci și treizeci de mii de euro bucata.
Casele respective deja au început sădea semne de slăbiciune, la doar câteva luni de la predare. Ele sunt
construite efectiv dintr-o placă de pal, izolatăcu rigips și polistiren. Multe dintre locuințe au probleme cu
acoperișurile care se lasă, pereții s-au umplut de igrasie, iar majoritatea sunt expuse pericolului de a lua foc, din
cauza hornurilor care sunt prost montate. Din patruzeci de case, șapte au luat deja foc. Oamenii se plâng că se
lasătavanele, că pereții sunt uzi și că mucegăiesc din cauza igrasiei. „Mie mi s-a lăsat tavanul, am urcat în pod,
am mai strâns șuruburile. Despre pereți, ce sămai spun, igrasia e la ea acasă”, ne spunea un sinistrat.
Mihai Benga, șeful Inspectoratului pentru Situații de UrgențăBanat, spune că incendiile sunt cauzate de hornuri,
care nu sunt montate cum trebuie. „Noi am fost sesizați de douăori și am intervenit. Problema cea mare este
cauzatăde coșuri”, a declarat Benga.
Antares a construit După ureche și la Cruceni
Scandalul de la Cruceni este departe de a se ﬁ încheiat, pentru că oamenii nu vor ca situația
sărămânăașa. Sinistrații spun că nu doresc sălocuiască în case în care pot muri oricând în urma unui incendiu,
iar pereții săﬁe plini de mucegai. „Casele au fost făcute prost. Se desfac șuruburile, tavanele cedează. Nu știu
cât or sățină”, a conchis un locuitor din Cruceni.
Casa familiei Popa, tot din Cruceni, a luat foc la numai o lunăDupă ce a fost făcută. Una din probleme, la
incendiu, a fost accesul în podul casei: „Când a luat foc măuitam că nu știam unde dracu’ săpun apă. Nu știam
pe unde săurc”, ne spune Cristina Popa. „La mine au construit niște muncitori, care mai mult se plimbau dintrun capăt de la altul al satului. Erau angajați de-ai lui Antares.”
Un alt sinistrat, extrem de nemulțumit de calitatea lucrărilor, a depus plângeri pe la mai toate
oﬁcialitățile, dar degeaba: „Am fost undeva la o casă, tavanul mucegăit și deja deformat. Proiectul a fost bun,
dar execuția, foarte proastă. Aici au lucrat și moldoveni din Republica Moldova, și boschetari, care de pe unde
veneau, lucrau aici. Casele de lemn nu sunt nici măcar prinse cu piloni. La cele din că rămidă, materialul se
sfărâmăîn mână”.
Lucrările de refacere a barajului din Timiș, de mântuială
Nici situația barajului care s-a spart acum un an nu este una prea bună. Majoritatea localnicilor se plâng
de faptul că lucrările de reparație la digul de pe Timiș au fost făcute prost. De asemenea, lipsa canalizării face
ca multe case săﬁe din nou în pericol de inundație.
Ioan Anghel, localnic din Foeni, ne spunea despre dig: „Ăștia n-au făcut nimic, canalizare. Au luat banii și s-au
dus. Barajul a fost refăcut, dar de la atâtea ploi… Au adus pământ, dar e moale. Ei ar ﬁ trebuit sălărgească albia
râului. Acum au făcut sârbii un dig la frontieră, de toatăapa vine la noi. Eu îmi fac singur un șanț aici. Canalizare
nu este. Numai noi ce ne-am făcut. Acum au făcut un șanț, că sunt patru case care stau deja săcadă”.
Și Marian Velciu, tot din Foeni, are aceeași temere: „Acuma deja a ieșit din matcă . Au reparat, da’ ce
dracu’ ține ăla? E proaspăt făcut. Zice că sârbii au făcut un baraj sănătos, și dacă vine iar apa, toatănumai la noi
vine. Șanțurile sunt deja pline de noroi”.
Inundațiile recente din comuna Gătaia, învecinatăFoenului, care au distrus mai multe case din cele făcute
de curând, au demonstrat că oamenilor are de ce săle ﬁe frică .

Marinar în ’90, miliardar în 2006
Născut în 1966, în județul Vâlcea, Dumitru Becșenescu a ajuns în Top 300. În 1988, a terminat Institutul
de Marină”Mircea cel Bătrân” din Constanța, iar în 1994 este patronul grupului de ﬁrme Antares din Râmnicu
Vâlcea. În 2004 a intrat în PUR (acum PC) și a fost ales deputat pe listele PSD-PC. Are investiții mari în transport
și turism. Va construi un cartier în București. Activitatea sa politică este însă zero. Nu a luat cuvântul decât la
depunerea jurământului. În schimb, a ajuns celebru în presăpentru faptul că a reușit săcumpere aproape 10
hectare de pădure pe raza comunei Voluntari cu numai 650 milioane de lei vechi. Scandalul caselor din Banat
nu este primul în care a fost implicat Becșenescu. El a fost reclamat și pentru proasta calitate a lucrărilor la
cartierul Morilor din Râmnic. A avut probleme și cu lanțul hotelier TUI cu care voia săcolaboreze pentru unul din
hotelurile sale de pe litoral. Încercă rile repetate ale ziarului Adevărul, de a primi un punct de vedere al lui
Becșenescu, au eșuat, acesta nedorind, se pare, sărăspundă.

