Sinucidere procuror DNA. Timişoara, presiuni şi interese majore, scandaluri trecute sub tăc
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În această dimineaţă un procuror DNA s-a sinucis în Timişoara. Vorbim de un judeţ în care au existat încă dinainte de 1
probleme provocate de mafia locală care a prosperat pe urma traficului la frontieră, a schimbului de valută, a traficulu
combustibil şi alte mărfuri.

Timişoara, încă de pe vremea lui Ceauşescu, funcţiona ca o insulă în interiorul sistemului comunist. Prin traﬁcul de frontieră c
desfăşura sub toleranţa autorităţilor, oamenii aveau mici afaceri personale, se dezvolta acolo o economie la negru care aduce
oraşului. Vorbim despre o adevărată economie subterană controlată de clanurile locale care se ocupau cu traﬁcul la frontieră:
mâncare, ţigări, schimb de valută şi altele.

Fenomenul a luat amploare şi s-a diversiﬁcat în anii '90, atunci când contrabanda inclusiv cu carburanţi a înﬂorit pe
conﬂictului militar din fosta Iugoslavie, traﬁcanţii lucrând sub ochii autorităţilor care nu de puţine ori au fost acuzate că îngă
închid ochii la aceste infracţiuni.

Timişoara, o zonă delicată

Toţi banii strânşi de pe urma acestor activităţi ilegale au intrat, apoi, după liberalizarea economiei, în imobiliare. Clanurile int
investesc în zona imobiliară de lux a Timişoarei, cumpără străzi întregi şi apar scandaluri între liderii clanurilor care contr
zona. Potentanţii locali sunt atât de puternici au fost inclusiv conﬂicte sângeroase, inclusiv un poliţist ﬁind împuşcat
confruntare de acest gen. Timişoara a fost şi este o zonă delicată. Nu au fost mari scandaluri pentru că, probabil, acele
controlează tot. Nu au ajuns în presă, nu au ieşit la suprafaţă în spaţiul public aceste conﬂicte. Însă scandalurile există şi a
principalul domeniu de interes al grupărilor, imobiliarele, sector în care de nenumărate ori au apărut conﬂicte provoc
prelurea abuzivă a unor clădiri importante din oraş. În plus, dezvoltarea economică mai accelerată a Timişoarei din ultima vr
pus o şi mai mare presiune pe piaţa imobiliară.
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