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Securistul care a tras o tara intreaga pe sfoara
Cazul Laurentiu Baranga este cu adevarat senzational. Dar, dintr-o anumita
perspectiva, si exemplar. Pentru ca el reprezinta modelul de succes al oricarui
membru al statului subteran. Incepand cu Florian Coldea si terminand cu
persoane inca anonime. Voi analiza acest caz dintr-o perspectiva noua. Care
inca nu a retinut atentia analistilor.
Laurentiu Baranga si-a falsificat, rand pe rand, toate diplomele. incepand cu cele care atesta
promovarea clasei I si terminand cu doctoratul. Toate aceste diplome false au fost anulate de
catre Justitie, printr-o sentinta definitiva, in urma cu patru ani. Totusi, in aceste conditii – cruciti-va!
–Laurentiu Baranga a fost promovat de catre statul subteran director adjunct la ORNISS. Pentru
ca de curand sa fie numit de catre premierul Ludovic Orban ditamai directorul Oficiului National
pentru Controlul si Prevenirea Spalarii Banilor. Rezulta ca statul subteran este atotputernic. El
face ce vrea, cum vrea, cand vrea si cu cine vrea. Fara a se incurca in vreun fel cu respectarea
legilor statului nesubteran.
Acest individ a fost asadar director adjunct la ORNISS, in conditiile in care ar fi putut cel mult sa
ocupe un post de muncitor necalificat. Sa traducem. ORNISS inseamna Oficiul Registrului
National al Informatiilor Secrete de Stat. Este o institutie careia statul nesubteran i-a conferit o
importanta uriasa. ORNISS invarte literalmente pe degete oameni si functii. Exista o serie
intreaga de pozitii in stat, pe care nu le poti ocupa daca nu ai o patalama ORNISS. Pentru ca,
vezi Doamne, respectivele functii presupun accesul la informatii care sunt clasificate drept
secrete de stat. Prin urmare, trebuie sa fi un om de mare incredere pentru a obtine un certificat
ORNISS. Iar cand baietii cu ochi albastri isi pierd increderea in tine, sub un pretext oarecare sau
chiar fara niciun pretext, iti retrag atestatul si te lasa in cadere libera. Pentru a obtine certificatul
ORNISS, trebuie sa „aplici”. Sa completezi zeci de formulare. in care sa spui tot ce ai mancat si tot
ce n-ai mancat. in care sa dai relatii despre rude si prieteni. Care, din acel moment, sunt la randul
lor cercetati. Cercetati de securitate. Adica de SRI. Aparent, daca totul este in regula, in final
primesti un certificat ORNISS. si poti sa ai acces la o pozitie relativ importanta in structurile
statului nesubteran. Nu mai intru in alte detalii. Cele pe care le-am prezentat pana acum sunt
suficiente pentru ca cititorul sa poata deduce cu usurinta ca una dintre cheile succesului in
cariera depinde de ce vrea si de ce nu vrea ORNISS. Daca un om care primeste un certificat
ORNISS trebuie sa aiba o cariera imaculata si un anturaj la fel de imaculat, ne-am putea imagina
ca sefii de la ORNISS, la randul lor, sunt obligati sa aiba o biografie cristal. Iar Serviciul Roman
de Informatii este responsabil. Pentru ca SRI ii cerceteaza in prealabil pe viitorii sefi ORNISS,
punand cea mai puternica lupa pe ei si stabileste ca acestia sunt atat de curati, incat la randul lor

pot pune lupa pe mii de alte persoane care urmeaza sa primeasca certificate ORNISS. Ei bine, in
aceasta institutie cheie a statului roman, Laurentiu Baranga a detinut cea de-a doua pozitie ca
importanta. De adjunct. si asta s-a intamplat in conditiile in care isi falsificase urmatoarele acte:
foaie matricola pentru clasele 1-12; diploma de bacalaureat; certificat de competenta lingvistica;
diploma de licenta si foaia matricola aferenta; diploma de studii postuniversitare emisa, atentie,
de Academia de Politie; certificat de absolvire emis de Universitatea Nationala de Aparare;
diploma de doctor emisa de Universitatea Valahia. Adica tot ce se poate falsifica. Daca mai
trecea timpul, urmau diploma de doctor honoris causa si atestat cum ca ar fi academician.
Cazul este senzational in sine. El poate sta la baza unui scenariu de film de mare succes. Numai
ca, pana una alta, altceva ar trebui sa ne preocupe. si anume modul in care lucreaza baietii cu
ochi albastri, care compun statul subteran. intre ei exista o fratie. si aici nu ma refer la faptul ca siau intins antenele peste tot, inclusiv in zone interzise de lege. Cum ar fi Parlamentul Romaniei.
Cum ar fi Executivul. Cum ar fi partidele politice. Sau sindicatele. Sau Justitia. Sau Masoneria.
Pentru ca am uitat sa va spun ca acelasi Laurentiu Baranga, incalcand si din aceasta perspectiva
legile statului roman, este mason. Mason la vedere. La fel cum, tot la vedere, au fost si toate
falsurile pe care le-a savarsit. inca din 2009. La 11 martie 2009 era adjunct la ORNISS. incepuse
urmarirea penala impotriva sa, pentru respectivele falsuri in documente oficiale. La data de
10.06.2016, este data sentinta penala care stabileste definitiv si irevocabil toate falsurile pe care
le-am enumerat mai sus, dar, ce e drept, baietii cu ochi albastri, adica fix cei care trebuiau sa-l
controleze si sa-l priponeasca, ii sterg sentinta penala de pe portalul instantelor de judecata.
Ceea ce nu inseamna nicidecum ca s-ar fi sters si sentinta. Dupa care premierul Ludovic Orban
gaseste de cuviinta sa-l numeasca pe acest raufacator in pozitia de director al ONPCSB. Din
aceasta pozitie, individul poate urmari, atentie, atat in tara cat si in strainatate, circuitul tuturor
sumelor cat de cat consistente de bani. O tranzactie, daca nu ma insel, de zece mii de euro
facuta printr-o banca, trebuie comunicata imediat la ONPCSB. Dar si tranzactii mult mai mici,
daca ele sunt repetate. Prin urmare, Baranga avea acum o cheie practic pentru tot ce misca
financiar in aceasta tara. Devenise unul dintre cei mai importanti oameni de incredere ai
premierului. Putea decapita pe cine dorea. si putea proteja pe cine dorea. Statul subteran mai
cucerise prin el, iata, o pozitie extrem de importanta in statul roman. Desigur, cu concursul
premierului. La fel cum, anterior, acelasi Baranga beneficiase si de sustinerea altui premier al
Romaniei, tot om al sistemului. L-am numit pe Dacian Ciolos.
Ar mai fi ceva de adaugat? Este clara pentru toata lumea grozavia? Ati observat cum
functioneaza statul subteran? Ati remarcat cum reprezentantii sai sunt impinsi in fata si in sus,
pana cand ajung stapanii inelelor? Adica un fel de zei? Sa ne mai miram ca, in aceste conditii, se
fura ca in codru si la alegeri? Unde la butoane sunt tot exponentii acestui stat subteran, care a
incalecat si sufoca statul nesubteran? in mod normal, cazul ar trebui cercetat. Pana la radacina.
Pana in punctul de unde incepe sa se strice tara. si toti complicii sai ar trebui la randul lor
cercetati. Protejatii si protectorii. Dar cine sa o faca?
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