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Fiul primarului mafiot din Palermo a spalat bani
in Romania
Judecatorii din Palermo au cerut autoritatilor romane o comisie rogatorie
pentru verificarea firmelor lui Ciancimino Jr. din Romania. Practic, trei firme
vor fi puse sub sechestru si vor fi controlate alte firme ale partenerilor.
Massimo Ciancimino, fiul fostului primar mafiot din Palemo, Don Vito, a
devenit foarte cunoscut in Italia dupa ce a inceput sa colaboreze cu
anchetatorii pentru neutralizarea unor clanuri mafiote din Sicilia.
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Massimo Ciancimino a dezvaluit mai multe nume sonore, inclusiv Berlusconi, pe care le-a plasat
in diferite ipostaze si forme de colaborare cu tatal sau si cu alti mafioti. Niciuna dintre declaratiile
lui Ciancimino Jr. nu a fost admisa ca proba in instanta pana acum, mai mult, judecatorii de
instructie, desemnati pentru ancheta preliminara ii investigheaza afacerile, informeaza publicatia
« Il Sole », citata de Adevarul de Italia.
Filiera Romania
Fiul lui Don Vito Ciancimino se afla in detentie si este cercetat de Tribunalul din Palermo pentru

spalare de bani si detinere de materiale explozive.
La aceste acuzatii par ca se vor adauga si cateva pe „filiera Romania”. Magistratii au cerut
autoritatilor romane o comisie rogatorie pentru a lamuri afacerile sicilianului in Romania.
Practic, va fi pus sub sechestru pe un patrimoniu in valoare de 300 de milioane de euro, o mica
parte din ceea ce se banuieste ca Ciancimino „a spalat” in Romania.
Este vorba de firmele Agenda 21 SA, Alzalea si mai ales firma care administreaza groapa de
gunoi Glina, Ecorec. Cu aceasta din urma magistratii cred ca au fost facturati circa 238 de
milioane de euro rezultati din diferenta de pret de 5 euro pe tona gunoi pe care o percepe Glina
si 70 de euro necesari pentru aceeasi cantitate in Italia.
Ce a mai ramas de sechestrat
Cele trei firme din Romania erau controlate din Italia de Sirco SPA cu sediul in Palermo, dar
aflata deja sub supravegherea magistratilor.
Printr-o serie de „inginerii”, in timpul in care Ciancimino Jr. facea declaratii spectaculoase despre
implicarea mafiei in aparatul de stat, Sirco a fost „golita” de parte din patrimoniul din Romania.
Acest fapt reiese dintr-un raport al Garzii Fianciare si in care apare si numele unui cetatean
roman, Viktor Dombrosky, director general si actionar al Ecorec.
Judecatorii italieni au cerut deasemenea cercetarea mai multor firme cu care Ciancimino a facut
afaceri.
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