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CORUPTIA IN JUSTITIE. STUDIU DE
CAZ: ARCHIM – Scoala antreprenorilor
romani se face in instante. Dupa o
experienta de peste 300 de procese, se
constata: “90-95% dintre judecatori ar
fi corupti”. Pana si Monica Macovei
stia fenomenul si s-a laudat ca l-a
redus: “Isi incheiase mandatul de
ministru si se plangea de coruptia
printre politicieni. Am intrebat-o ce
parere avea despre coruptia
magistratilor. A raspuns ca in
mandatul ei numarul judecatorilor
corupti ar fi scazut de la 70% la 50%”
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"O gluma spusa de un judecator: 'Care este culmea Justitiei?', raspuns: 'Sa castigi procesul cand ai
dreptate'. Alt judecator i-a cerut mamei o spaga de 60.000 de euro si, ca sa ii arate cat de corect este, i-a
spus: 'Lui Ninel, pentru ca nu are dreptate, i-am cerut 300.000 de euro'”.

Pasajul de mai sus se regaseste in cartea "My Way", publicata de Octavian Radu (foto), unul dintre cei mai
cunoscuti antreprenori romani, cu afaceri cunoscute publicului larg, precum lantul de librarii Diverta sau
operatorul de servicii postale Pink Post. O carte lansata de curand, care ne-a atras atentia prin capitolele vaste
referitoare la stransa legatura care se creaza intre mediul de afaceri, mai exact antreprenorii romanii, si Justitie. O
Justitie care, astfel cum sustine in cartea sa Octavian Radu, a fost si continua sa fie corupta.

Si nu o spune doar autorul, ci si fosta ministresa a Justitiei Monica Macovei, care i s-ar fi destainuit lui
Octavian Radu despre modul in care a reusit sa scada procentul de judecatori corupti in mandatul sau: de
la 70 la 50 la suta.
Dupa calculele celor care au simtit pe pielea lor mersul in justitie, autorul Octavian Radu relateaza ca pe
baza experientei de peste 300 de procese, “mama sustine ca 90-95% dintre judecatori ar fi coruptie".
Iar aceste procese au legatura cu un singur caz, respectiv privatizarea ARCHIM (fostul combinat chimic de
la Arad), in care Octavian Radu a intrat in urma insistentelor mamei sale, avandu-l ca partener, printr-o conjunctura
a vremii, pe Ninel Potarca din Targu Jiu “o figura marcanta acolo si avea o mare influenta in zona, nu numai
asupra populatiei rome ci, din pacate, si asupra unor institutii ale statului: Garda financiara, Politie, judecatori”.
Acelasi Ninel Potarca specializat in business-ul cu fier vechi, care in 2009 a candidat la presedintia Romaniei, fiind
“prieten bun cu regele Cioaba, dar in conflict cu imparatul Iulian”, pentru ca in 2012 sa fie condamnat la 2 ani de
inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala:
"Dupa experienta celor peste trei sute de procese, mama sustine ca 90-95% dintre judecatori ar fi corupti. Intr-o
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discutie cu Monica Macovei, dupa ce isi incheiase mandatul de ministru al justitiei si se plangea de
coruptia printre politicieni, am intrebat-o ce parere avea despre coruptia magistratilor. A raspuns ca in
timpul mandatului ei numarul judecatorilor corupti ar fi scazut de la 70% la 50%. Nu stiu cum a calculat ea
aceste procente, dar si 50% este pentru mine foarte grav, ca si cum, in loc sa mergem la tribunal, am da cu
banul. Tot 50% ar fi sansa sa primesti dreptate. Mie coruptia in justitie mi se pare mult mai grava decat cea in
mediul politic. Politicienii pot intarzia evolutia tarii, insa procurorii si judecatorii iti pot distruge toata avutia si te pot
chiar baga nevinovat la inchisoare".

My Way: "La una dintre numeroasele interpelari facute de mama,
procuratura i-a raspuns ca nu mai poate ancheta acel caz 'pentru ca s-a
pierdut intreaga documentatie la transportul acesteia, intre Bacau si
Bucuresti'”
Pana atunci insa, dezvaluie Octavian Radu in "My Way", partenerul sau Ninel Potarca ar fi reusit “sa o
pacaleasca pe mama, sa evazioneze statul in stil mare si sa ma pacaleasca in final si pe mine” in afacerea
ARCHIM. Iar din toata aceasta epopee a fierului vechi de la ARPECHIM ar fi facut parte si judecatori si
procurori:
“Ninel nu numai ca fura fierul vechi din Archim, dar folosea utilajele de acolo pentru o alta schema infractionala. O
turbina pentru care noi ceruseram 300.000 de dolari, Ninel a facturat-o cu mai multe milioane de dolari la RAFO
Onesti. Prin aceasta schema ii ajuta pe infractorii care au devalizat RAFO Onesti sa extraga banii de acolo. in total
a facturat pe aceasta schema utilaje in valoare de peste 30 de milioane de dolari. Plangerile mamei mele la
procuratura si PNA (actualul DNA) au ramas nerezolvate. La una dintre numeroasele interpelari facute de
mama, procuratura i-a raspuns ca nu mai poate ancheta acel caz 'pentru ca s-a pierdut intreaga
documentatie la transportul acesteia, intre Bacau si Bucuresti'. Spre disperarea procurorilor, mama le-a
furnizat un intreg set de copii legalizate dupa documentele pe care ei le 'pierdusera'. Din pacate degeaba,
dosarul nu s-a rezolvat niciodata”.

Finalul
“Pana la urma am obtinut o hotarare favorabila la Curtea Suprema. Cand am reusit sa intram in Archim, nu
mai era nimic de valorificat. Pe teren erau o gramada de ruine industriale si o parte din pamant era
contaminat. Legea ma obliga sa tin o armata de paznici si sa asigur iluminatul nocturn al turnului de apa
pentru prevenirea accidentelor aviatice. Degeba puneam noi becuri pe turn, nu rezistau mult pentru ca se
furau frecvent cablurile electrice. Nu am gasit nicio utilizare acelui teren, asa ca am inceput sa il vand
bucata cu bucata. La inceput am obtinut noua-zece euro pe metru patrat pe terenurile mai bine pozitionate, la
final am vandut cu 2,50 euro pe metru patrat. Nu vreau sa fac o socoteala precisa, dar demolarile si asanarea
terenului au costat peste un milion de euro, mai mult decat am incasat pe vanzarea terenurilor. Din banii incasati
initial din exportul de metale, din platina recuperata din noroiul reziduu industrial si din cele paisprezece kg de
salbe topite, am recuperat macar cele cinci milioane de marci investite initial.
Paguba uriasa favorizata de o justitie corupta nu o reprezinta milioanele furate de Ninel, ci cei zece ani de
chinuri ai mamei si mai ales cei zece ani de stres ai tatalui meu. Citez din mama 'cand veneam acasa nu stiam
ce sa-i spun lui tata de nereusitele din justitie'. Tata a murit in 2004 in urma unui atac cerebral, pe care eu il
asociez cu epopeea de la Arad. Chiar daca mama a incercat sa il protejeze cat mai mult, tata s-a consumat si
viata i-a fost cu siguranta scurtata de grijile generate de Ninel si de Archim”.
Cititi in continuare capitolul privitor la privatizarea ARPECHIM pentru a afla cine si cum a fost implicat in
aceasta afacere:
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