
Stenogramă

În  ziua  de  02.08.2016  la  ora  22:01  Becheru  Petru-Ioan  (BP)  de  la
postul telefonic 0765 404 304, este contactat de contabilul Regiei
Autonome  de  Transport  –  RAT Craiova  –  dl.  Gavrilă  Marian
Tomi ă  (GT)  aflat  la  postul  telefonic  0745  534  723  i  discutăț ș
următoarele:

BP. Alo.
GT. Vă salut domnu Becheru.Tomi ă Gavrilăț
BP. Bună seara.
GT. M-a i sunat săptămâna trecută, a i văzut că m-am inut de cuvânt: am ters de pe... comentariulț ț ț ș

de la Gazeta de sud. 
BP. L-a i ters abia azi.Cred...ț ș
GT. Dea... Nu mai ti i câte comentarii a i avut, probabil, nu? Ha!ș ț ț
BP. Nu, mă refer la comentariul acela cu varul [nn. Comentariu prin care BP a fost amenin at cuț

moartea i postat online la articolul „Surpriza din dosarul «Faţada» de la DNA al primaruluiș
Craiovei” apărut pe data 28.07.2016 în ziarul Gazeta de sud]

GT. Cu?
BP. Cu varul.
GT. Da, exact. L-am dat afară. L-am dat afară, da.
BP. Astăzi!
GT. Da, l-am dat...
BP. Adică acu 2-3 ore parcă era.
GT. Eu vă sun că la ora 4 când am ajuns l-am dat. Am fost plecat la munte, la Rânca [unde GT este

proprietarul  unei  cabane  turistice  -  „Cabana  Tomi ă”  din  sta iunea  Rânca,  jud.  Gorj   -ț ț
www.cabanatomita.ro ] i n-am avut posibilitatea să-l dau... ăăă... Să umblu prin calculator, peș
Facebook.

BP. Ok, vă mul umesc. ț
GT. Da.
BP. Nu era potrivit, nu era un comentariu potrivit. 
GT. Mă rog, ete v-am promis, a a am procedat, da?ș
BP. Bine, o să discut cu cei din echipa mea [nn. avoca ii] i o să-i anun .ț ș ț
GT. Da, deci nu...  N-am...  Cuvântul la mine este cuvânt.  Da'  să ti i,  ș ț ca o sugestie,  indiferent

indiferent ce primar ar fi fost, deci indiferent cum l-ar fi chemat, din ce partid ar fi fost i dacăș
ar fi făcut ce a făcut pentru  centru Craiovei, mă refer la aspectul ăsta exterior deocamdată, că
printre altele, eu tot la fel a  fi procedat. Tot la fel a  fi procedat! ș ș

BP. Tot la fel ca cine, ca mine?
GT. Nu, a adus o plus valoare, a adus o plus valoarea locului i dvs. ave i dreptate în felul dvs.ș ț

pentru că trebuie pentru orice nimic, astea e/sunt procedurile la primării, nu numai în Craiova:
în toată ara trebuie autoriza ii de construc ie, trebuie într-adevăr acordul proprietarilor, totul săț ț ț
fie legal, dar...

BP. Da, acuma ti i, eu în eleg punctul de vedere al oamenilor „Domne, la cât fură al ii, Olgu a a iș ț ț ț ț ș
făcut”, ceea ce a a i e! ș ș

GT. Deci,  eu acum, hai  să- i  spun, că  ț m-am sfătuit  i  eu cu al iiș ț ,  domne,  am întrebat,  chiar,
indiferent cum vă numi i dvs.  Becheru,  că se numea Ionescu, Popescu sau altcineva,  dacăț
cineva nu ar fi fost de acord, mă ca pre edinte de asocia ie într-o formă sau alta, deci părereaș ț
mea că nouă...op... peste 80% ar fi, ar trebui să dăm crezare autorită ilor când e vorba de unț
plan care ine de imaginea ora ului, din centrul ora ului.ț ș ș

BP. Eu sunt de acord cu dvs., dar măcar să fie scris, să nu fie vorbe: adică nu vii i-mi pui schela peș
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bloc i începi să vopse ti ș ș
GT. Haide i să...,  domn Becheru,  adevărul e undeva pe la mijloc.  Eu ti i  cum a  fi procedat?ț ș ț ș

Comunicare-feedback. Comunicare-feedback.
BP. Păi a a am făcut! Eu am fost în audien ă...ș ț
GT. Exact.
BP. Nu ti i dosarul... Eu am fost în audien ă de la cel mai mic până la cel mai mare din primărie,ș ț ț

adică cel mai mare însemnând până la Olgu a, personal m-am întâlnit cu ea. ț
GT. Da, comunicare-feedback, dacă ar fi fost, eu sunt convins că 
BP. Păi nu tia... Am fost i am discutat cu ea i i-am explicat: aici e făcut a a...ș ș ș ș
GT. Nu s-ar fi ajuns aici.
BP. S-a ajuns după 2 ani de zile! Acuma dvs. ce zice i, ce să declar eu la tribunal i la parchet?! Căț ș

o să fiu chemat. Ce să le declar?! Să le spun că lucrarea a fost... Că o să mă întrebe: A fost
autoriza ie de construc ie? Eu ce să zic „A fost” i să nu am hârtia sau ce să declar? Ce să fac?ț ț ș

GT. ti i ceva? Eu a .. m-am uitat printre rânduri, am citit în presă. M-am bucurat când am auzit căȘ ț ș
a i  terminat  facultatea  de  matematică,  că  un  respect  foarte  mult  pentru  cei  care  studiazăț
matematica mai ales că i eu la prima treaptă am avut 10 la matematică, la facultate... am făcutș
i în liceu.ș

BP. Eu sunt olimpic la matematică, sunt doctorand, vă da i seama...ț
GT. Exact.
BP. Eu aveam salariu zero la asocia ie, deci nu luam bani. i de-asta mi s-a părut...ț Ș
GT. i am terminat buze tiul [nn. actualul Colegiu Na ional „Fra ii Buze ti” Craiova – unul dinȘ ș ț ț ș

liceele de top din România] la fel cu primu pe.. la fel am avut cea mai mare medie, adică 10, la
matematică la Bacalaureat. 

BP. Da, am văzut că...
GT. i cu tabere de matematică în tabere de la munte...Ș
BP. Dacă [nn. Olgu a] îmi trimite poli ia [nn. comunitară] să mă agreseze fizic, eu ce să fac, să nuț ț

declar chestia asta? 
GT. Unde sunte i, de curiozitate, profesa i? În ce... sectorul 6? [nn. sector din Bucure ti undeț ț ș

familia mea de ine un apartament]ț
BP. Poftim?
GT. Profesa i? La ce liceu? La m.. ț
BP. Nu profesez.
GT. Îhî. Oricum am un respect deosebit pentru cei care au făcut matematica. 
BP. Nu, deci eu sunt pre edinte de asocia ie i îmi ajunge chestia asta. ș ț ș
GT. ti i ce îmi pare rău? Pentru faptul că într-adevăr sunte i tânăr i vă irosi i energia i vă... o săȘ ț ț ș ț ș

se acumuleze energia asta negativă în timp, vă spun! O să vă afecteze, poate nu acum, poate
peste 2 ani – 5 ani sau 

BP. Da, dar m-a afectat deja fizic, adică m-au lovit...
GT. V-au lovit?
BP. M-au lovit ca să semnez, nu se poate a a ceva. i sunt filma i! ș Ș ț
GT. Chiar îmi pare rău, pentru că mă gândesc că am i eu veri ori de vârsta dvs....ș ș
BP. Păi da, dar nu e ok să fii lovit! i atunci eu, când voi fi chemat la instan ă... Eu ce puteam?Ș ț

Deci, atuncea, care a fost chestia: când au început să vopsească, a venit Gazeta de sud peste
mine. i eu, din momentul ăla, vă da i seama, a trebuie să fiu de 1000 de ori mai fa ă de...Ș ț ț
Altfel puteam să-mi iau concediu, să plec, să nu mă intereseze. 

GT. ti i cum a  proceda, să fiu sincer?Ș ț ș
BP. i după aia, serios, când sunt chemat, eu trebuie să declar ceea s-a întâmplat sau, mă rog,Ș

nu tiu, eu o respect pe Olgu a...ș ț
GT. ti i ce a  face, să fiu sincer?Ș ț ș
BP. Ce a i face?ț
GT. La lumea asta nebună care este în jurul nostru, acuma să nu o lua i ca pe o influen areț ț

sau altceva sau alte chestii...



BP. Nu că mă sfătui i ca pe copilul dvs., bănuiesc!ț
GT.  A  invoca  ni te  motive  de  sănătateș ș  de  undeva,  a  pleca  din  Craiova  undeva  într-oș

excursie, într-o vacan ă, cum zice i dvsț ț ., i a  renun a la toate! Pentru că „Ia, descurca i-ș ș ț ț
vă, că până la urmă este i ora ul vostru”, locatarii ceilal i care sunt pe acolo, eu pentruș ș ț
că acelea i probleme le-am avut i eu în bloc. ș ș

BP. Eu degeaba plec, că va fi proces. Problema e ce declar eu acolo i ce mi se întâmplă dupăș
ce declar. 

GT. i dacă v-ar retrage toate acuza iile de acolo de la proces, de acolo, toate nebuniile? AȘ ț uzi
domne, nu mai vreau să fiu parte în proces. Care e problema? Ce s-ar întâmpla?

BP. Da, se poate i ceva de genul ăsta.ș
GT. Da, ia zi-mi, i nu ar fi mai bine?ș
BP. Da, i atunci nu a  mai avea nicio problemă. Pentru că am i eu familie, am i eu... ș ș ș ș
GT. Familia dvs. ar sta lini tităș , ceilal i din bloc ar zice, ar mai comenta o zi, două, trei, dar eu văț

spun că acelea i probleme le-am avut i eu în bloc. Eu mă zbat pe aci să fac gărdu  viu, săș ș ț
pun ... să udăm, să pun gărdu  din ăsta de sârmă unde nu a completat primăria, i pe al ii îiț ș ț
doar în cur, eu să spun sincer, de locatari sau de altceva. E lupta decât la asocia ie pentru unț
post acolo de pre edinte. Dvs. zice i că nu ave i nici salariu, ei se, pensionarii mai mult, se batș ț ț
pentru un post la asocia ie acolo de...ț

BP. Da... În amintirea la ce func ie or fi avut ei la via a lor...ț ț
GT. ti i cum am procedat, cum am rezolvat, ca să nu mai intru în clinciurile ăstea? Mi-am făcutȘ ț

separat de tot: i de re ea de gaze, i de apă potabilă, i numai centrală termică. i nu mai amș ț ș ș Ș
nicio problemă. Deci cu asocia ia. Mai plătesc decât gunoiul i în scurt timp voi elimina iț ș ș
gunoiul. Voi face contract separat cu salubritatea. Îmi voi pune tomberonu acolo i am terminatș
cu asocia ia de proprietari. i nu mă mai interesează. ț Ș

BP. ti i că eu o să mă gândesc atent la chestia asta ce mi-a i spus cu plecatul în excursie, că într-Ș ț ț
adevăr eu simt o presiune... Adică ce fu astăzi, cu toate televiziunile... Pentru ce?

GT. Exact. Exact.  E o presiune i nu are rost să vă face i... să vă albească părulș ț , că mie mi-a
albit la 49 de ani vă spun că deja i problemele ăstea m-au afectat, mi-au albit părut, i de ce săș ș
mă zbat? Că, vă spun, la o adică, un vecin de-al dvs., dacă ave i un necaz mai amare, nu...ț

BP. Eu vă zic că cel mai tare m-am speriat la comentariul dvs. când am văzut acolo cu moartea, 
GT. Da...
BP. Restul nu erau, erau cu nu tiu ce... ș
GT. Ascultă-mă, că eu tiu că ai luat telefonul de acolo, din Facebook. ș Eu săptâmâna viitoare o să

intru într-un concediu, dacă vrei te invit pe la mine, pe la cabană pe acolo [nn. „Cabana
Tomi ă” din sta iunea Rânca, jud. Gorj - ț ț www.cabanatomita.ro ] i stăm împreună. Eu amș
ceva de lucru pe acolo, mai me teresc pe acolo. Stai, te relaxezi, î i faci grătare, bei unș ț
pahar de vin, de bere, iei apă de la izvor. Ce pot să zic altceva? Ca să fii lini tit. i î i spunș Ș ț
eu că  e... deci nu o lua ca pe altceva de mituire sau a aș ...

BP. Mă mitui i să ce? Că nu ave i dvs nicio treabă, de ce să mă mitui i?ț ț ț
GT. Nu am nicio treabă. Adică eu î i dau un sfat ca să ie i din presiunea asta. ț ș
BP. Dar sunt sigur că dacă vin la dvs. mă convinge i să nu mai fac nimic cu Olgu a?ț ț
GT. Cum?
BP. Zic, eu  sunt sigur că dacă vin la cabană la dvs. mă convinge i să nu mai fac nimic cuț

Olgu a.ț
GT. Nu, nu. Deci dacă o faci, o faci din convingerea, din... Eu î i spun că dacă te conving să viiț

la cabană, te conving din plăcere să vii să aduci... Eu cum să zic, spun că acolo întinere ti,ș
întinere ti cu 2 luni de zile într-o săptămână. ș Deci vii o săptămână, câ tigi 2 luni de via ăș ț .
Dar...

BP. Da, am văzut că e frumos.
GT. A a, dar  ș pe partea cealaltă eu î i spun că a a a  proceda. Ia descurca i-vă domne!ț ș ș ț  La

lumea asta nebună care este, ai văzut, coruptă până la... A ajuns i prim-ministru să fie... prim-ș
ministru care a fost... Ponta, i s-a retras i titlul de doctorat de în elăciuni i alte chestii i suntș ș ș ș
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dovedite.  Deci nu are rost să te mai complici,  te complici  pentru lucruri...  Astea sunt
lucruri mărunte. Mărunte care î i consumă din energie i î i aduce energie negativă.ț ș ț

BP. i po i să suferi!Ș ț
GT. Exact! i suferi i aiurea, suferi i aiurea! Mergi, retrage i i nu te-ar mai chema nimeni!Ș ș ș ț ș

Că acum să fii convins că dacă mergi înainte o să te cheme ă tia la DNA, la judecătorii, laș
tribunal, la curte de apel i o să vii, nu o lună-două, cred că te tracasează acuma 2 ani deș
zile de voie!

BP. Doi ani...
GT. Doi  ani  de  zile  de  voie  te  tracasează!  Eu  a  renun a  la  tot:  Ia  îmi  scot  dosarul  iș ț ș

descurca i-vă voi cu ce ave i acolo la cea mai rămas la DNA i gata. Lăsa i-mă în pace!ț ț ș ț
A a a  proceda dacă a  fi în locul dvs. ș ș ș

BP. Am în eles.ț
GT. tii care-i...  Ș Via a e scurtăț ! tii care-i...Ș  Via a e scurtăț , că iote i tu, nu vezi că am avutș

colegi la port care la cincize... la patruzeci i ceva de ani au făcut accident vascular, laș
cincizeci de ani au făcut ăsta, atac de inimă, ăsta.. infarct i au murit la plajă... Pe plajăș
au murit [nn. aluzie la faptul că eu abia m-am întors de la mare, de unde am postat
fotografii  pe Facebook] tot din cauza acestor probleme.  Deci  am avut colegi  care au
murit!

BP. Da... Vede i, eu nu m-am gândit la chestiile acestea până acum...ț
GT. i eu... Deci de-asta am i renun at la un moment dat la ni te func ii, pentru că mă afectau.Ș ș ț ș ț

Deci aveam o sută i ceva de persoane în subordine... Mă afectau, deci nu puteam să-i las săș
facă lucru de mântuială. Stăteam până seara târziu la 7, până la 8, la 10. Stăteam să facem, să
rezolvăm problemele. Nu făceam lucrurile pe jumătate! E, i atunci la ce îmi trebuie, mă?ș
Pentru că la urma urmei suntem o căsu ă, o căsu ă într-o organigramă. Nu numai înț ț
organigrama lui Dumnezeu. Dar i la Ford, indiferent că te duci la Ford, că te duci laș
BMW sau în altă parte,  e ti  o căsu ă într-o organigramă. A a i cu via a asta: e ti  oș ț ș ș ț ș
căsu ă într-o organigrama asta a vie ii, tii? i după ce că ț ț ș Ș via a e scurtăț , vezi că vreme de
via ă care este...  Mă mai enervez i  cu tâmpenii.  Ia gânde te-te  tu,  vezi...  ț ș ș săptâmâna
viitoare sunt pe la munte, dacă vrei să vii vino pe acolo i lasă-i baltă pe to iș ț !

BP. O să mă gândesc. O să mă gândesc. Am numărul.
GT. Bine,  hai.  i  gânde te-te  la  matematică.  tii  ceva?  Eu când plecam în vacan a de vară laȘ ș Ș ț

matematică când era că era pe la Ocnele Mari, că era pe la Muntele Mic acolo iarna, era iș
tabără de schi i  de matematică,  tii  ce bine mă sim eam pe urmă. Vai de mine! Scoteamș ș ț
măsu ele afară pe alee i învă am trigonometrie: sin pătrat +cos pătrat, acu pe vremuri cum era.ț ș ț
Nici nu mai tiu ce clasă... A opta, a noua, cum eram eram. Era o frumuse e!ș ț

BP. Da... Mie îmi place matematica i m-a  întoarce la matematică.ș ș
GT. EEExact! Aia! Exact. Aia era cel mai frumos. Matematica, că tii ce mi-a zis Columbeanu,ș

dacă Columbeanu care a fost  la Liceul „Fra ii Buze ti”[nn. liceu din Craiova] i Nanu, peț ș ș
urmă, deci „Matematica va fi o limbă universală”. Asta îmi spuneau acum 35 de ani. Asta va fi
limba universală. 

BP. Eu chiar am avut o mare ezitare când cu plângerea asta, cu nu tiu ce: ori să fac, ori să-mi vădș
de studiile mele. i le-am făcut pe amândouă, dar într-adevăr mă obose te. Mă rog, bine. EȘ ș
târziu, haide i, ne auzim. Mă gândesc la ce mi-a i spus. ț ț

GT. Bine, bine, hai.
BP. Bună seara. 
GT. Să trăi i! Pa, o seară frumoasă.ț
BP. Bună seara.
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