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PREFAŢĂ
Nu pot începe acest al doilea volum al trilogiei "MICROSOFT - Îngerul păzitor" fără a mă
apleca, mai întâi, asupra uneia dintre cele mai grave acuzaţii aduse în prima mea carte apărută în
iunie 2010, acuzaţie menţionată inclusiv pe coperta IV a lucrării. O reproduc cu exactitate:
Ca rezultat a cinci ani de investigaţii jurnalistice, am senzaţia că la impunerea
gigantului IT pe piaţă s-au folosit la greu instrumente ale poliţiei politice. Chiar dacă nu
se poate reţine, deocamdată, vreo vinovăţie în sarcina companiei lui Bill Gates,
megaafacerea are un singur beneficiar: MICROSOFT Company.
În continuare se cuvin lămuriri în legătură cu interesul meu legitim în a scrie această trilogie.
Am înţeles să fac public cazul şi pentru a veni în întâmpinarea directivelor şi recomandărilor
Uniunii Europene, care îndeamnă la popularizarea unor astfel de situaţii, la nivelul întregului
teritoriu comunitar, tocmai pentru o mai largă cunoştere a fenomenului infracţional şi a corupţiei la
nivel înalt. Altfel spus, citându-l pe europarlamentarul român Monica Macovei, ca "Să nu ne facem
că nu ştim" despre ce este vorba în propoziţie şi cum devine chestia cu corupţia generalizată cu care
se confruntă România. Asta deoarece Europa consideră domeniul dezvoltării de software IT&C
unul strategic, de importanţă majoră în inovarea tehnolo- giei informaţiei, astfel încât bătrânul
continent să poată concura de la egal la egal cu SUA, pe principii legale, bilateral stabilite între cele
două părţi.
Iniţial, am avut de gând ca volumul al doilea al trilogiei "MICROSOFT - îngerul păzitor să se
intituleze OLAF, dacă am fi obţinut informaţiile solicitate acestui organism comunitar. Din păcate
şi în ciuda interesului nostru legitim, informaţiile nu ne-au parvenit încă şi a trebuit să continuăm cu
volumul U.M. 0666. De remarcat că prima carte a trilogiei a fost trimisă tuturor comisarilor
europeni, chiar şi şefilor OLAF, inclusiv o versiune tradusă în limba engleză. Cu toate acestea, doar
câţiva comisari ne-au răspuns, aceştia spunându-ne că au dat mai departe solicitarea de informaţii
celor în drept. Demers inutil, fiindcă noi am trimis cartea şi traducerea tuturor. În continuare, aştept
cu mare interes să aflu de la această instituţie abilitată cu supravegherea cheltuirii banilor europeni
dacă avem de-a face cu un "non-caz", aşa cum considera conducerea OLAF în 2005, sau cu un caz
pe bune, cum a considerat după aceea.

*

Colosul MICROSOFT Corporation este cunoscut în întreaga lume că abuzează de politici ce
generează frică, incertitudine şi dubiu, termeni ce sunt asimilaţi poliţiei politice şi terorismului în
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general. Totodată, că ia drept ţintă ziarişti, pe care îi împarte pe listele lor negre în trei categorii,
aceştia primind calificativele: "ok", "neclar" şi "e nevoie de acţiune" (vezi anexa 1 ).
De asemenea, Raportul ECIS vorbeşte despre sute, poate chiar mii de cazuri în care
MICROSOFT a apelat la practici anticoncurenţiale şi alte maşinaţiuni la fel de ilegale, pentru a
lichida companiile concurente de pe piaţa IT&C.
ECIS - Comitetul European pentru Sisteme Interoperabile (European Committee for
Interoperable Systems) este una dintre cele mai prestigioase organizaţii profesionale în domeniu,
recunoscută pe plan mondial. Atât de prestigioasă, încât Curtea de Primă Instanţă de la Luxemburg
a admis, în procesul Europa vs. MICROSOFT, atât raportul cu pricina drept probă în instanţă, cât şi
ECIS - ca parte interesată în proces.
Dacă adăugăm aici că Bill Gates ar fi fost acuzat de oficiali ai Casei Albe că nu este un erou, ci
un terorist hightech, lucrurile încep să prindă un contur cutremurător.
Cititorul se poate întreba, văzând titlul cărţii, bine-bine, dar ce legătură poate avea
MICROSOFT cu U.M. 0666, fosta Direcţie V a Securităţii din România, simbol al modului
criminal în care regimul comunist "rezolva" persoanele "ostile" regimului?
Înainte de a pune accent pe similitudinea dintre practicile MICROSOFT şi U.M. 0666, am să
explic cum e definit termenul de element "ostil" în viziunea fostului regim. Este acel individ care
intra în competiţie cu sistemul în plan ideologic, dogmatic. Care nu susţinea, ba chiar combătea
dogma comunistă. Împotriva acestor elemente, statul şi-a creat instrumente instituţionale, atât la
vedere cât şi secrete, pentru eliminarea formelor de competiţie ideologică.
În statul de drept - vezi Doamne! - democratic, pluripartinic, competiţia politică dintre individ
şi stat dispare, fiind înlocuită de cea economică, având la bază noi strategii.
Pirateria intelectuală, de la care pleacă subiectul acestei cărţi (SC OMNIS GROUP SRL vs. SC
ROMANIAN SOFT COMPANY SRL), în care MICROSOFT Corporation denotă o implicare
majoră, nu este altceva decât un studiu de caz reprezentativ, un modus operandi, datorită modului
în care sunt folosite instrumentele şi mijloacele de poliţie politică de către colosul IT, în promovarea
propriilor interese economice.
Pentru a penetra piaţa IT&C românească, MICROSOFT s-a bazat pe înalţi funcţionari publici,
mulţi dintre ei exponenţi ai fostei Securităţi sau urmaşi ai acestora. Metodele brevetate în trecut au
fost păstrate, nu şi scopul. Dacă odinioară erau anihilaţi "ostilii" regimului din punct de vedere
ideologic, acum sunt anihilaţi cei ce pot aduce atingere intereselor economice ale MICROSOFT,
companie asociată cu Statul Român din 2004, în cadrul unui parteneriat aşa-zis strategic. Care
parteneriat pe noi ne costă o groază de bani, iar americanilor le rotunjeşte substanţial veniturile, mai
cu seamă că s-a identificat şi o importantă portiţă, creându-se un mecanism de accesare a fondurilor
europene.
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Desigur, nu pot susţine afirmaţia că MICROSOFT ar acţiona până la eliminarea fizică a
opozanţilor. Dar fiind asociată cu Statul Român, cel mai adesea reprezentat de persoane legate de
fosta Securitate, pot specula că ar avea cine comite asasinatul, la o adică. Vezi reţelele de tip Cătălin
Voicu sau Mihai Caraman.
În anul 2005, când am publicat primul articol în presă legat de pirateria intelectuală în discuţie,
nici prin cap nu mi-ar fi trecut că, în această poveste, ar putea fi amestecată MICROSOFT
Corporation şi, cu atât mai puţin, U.M. 0666 - Direcţia V a Securităţii. Mai târziu aveam însă să
aflu, cu stupoare, că proprietarul OMNIS GROUP mai fusese "lucrat operativ" de odioasa structură
comunistă, la începutul anilor '80, prin mijloace de poliţie politică. Şi că acum MICROSOFT este
implicat major în furtul de inteligenţă al unei aplicaţii software de mare succes, pe care OMNIS
GROUP a realizat-o după eforturi şi investiţii care s-au întins pe o perioadă de zece ani.
Nu îmi este teamă că voi ajunge şi eu pe lista neagră a colosului IT, fiindcă oamenii lui Bill
Gates n-ar avea de unde să mă dea afară, astăzi aflându-mă în postura de freelancer în media de
investigaţii şi scriitor. Dar în privinţa noii oligarhii securiste, la care mă voi referi pe larg mai
încolo, recunosc că am o strângere de inimă. La fel cum, probabil, a avut şi fostul ministru al
Justiţiei, Monica Macovei, când a vrut să reformeze sistemul pe care îl conducea. Şi mai ales atunci
când a fost la un pas să sară în aer în propria locuinţă, după care s-a trezit schimbată din funcţie.

Ultima oră

Din surse cât se poate de autorizate aflăm că OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă de
la Bruxelles) se ocupă intens de cazul ce face obiectul trilogiei "MICROSOFT - Îngerul păzitor", pe
care îl consideră unul deosebit de complex la nivel european. Complexitate care trece Oceanul
Atlantic, ajungând până în SUA. La sfârşitul lunii iunie 2010, la două zile după ce îi expirase viza
de America, autorităţile americane l-au reţinut pe Aleksei Karetnikov în zona Seattle (mai precis la
Redmond, sediul MICROSOFT Corporation), sub acuzaţia neoficială de spionaj în favoarea Rusiei.
Acesta era angajatul colosului IT ca tester de software şi s-ar fi aflat în legătură cu cei 11 spioni ruşi
expulzaţi în Rusia, în cadrul unui schimb cu alţi patru spioni americani expulzaţi în SUA. Interesant
că tânărul (23 de ani), care a fost lăsat să plece în cele din urmă spre Moscova, ar fi lucrat mai
devreme la o companie-paravan din ţara noastră, "Neobit", specializată în software şi înfiinţată în
anul 2003, potrivit publicaţiei "Washington Post". Reprezentanţii firmei "Neobit", cu sediul în
Bucureşti, au infirmat că Aleksei Karetnikov ar fi fost angajatul lor. Oare dacă ar fi fost, ar fi
recunoscut legăturile cu un personaj bănuit a fi spion rus în America?
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CAPITOLUL I
Comportamentul ilegal al colosului MICROSOFT

La data de 31 martie 2009, ECIS a elaborat un raport de câteva zeci de pagini, cu trimitere la
alte mii, în atenţia guvernelor şi altor parteneri - cărora le-ar da prin cap să se asocieze cu
MICROSOFT - cu privire la "comportamentul anticoncurenţial şi prejudicierea consumatorilor"
practicate de respectiva companie.
ECIS este o asociaţie non-profit creată în 1989, care susţine un mediu favorabil promovării
soluţiilor IT&C inter-operabile, fiind reprezentată de numeroşi profesionişti în domeniile avocaţial
şi al tehnologiei informaţiei. Comitetul se îngrijeşte ca toate sistemele să poată funcţiona bine
împreună, aşa cum "Word" este compatibil cu "Windows", "Excel" şi cu toate softurile
MICROSOFT, nu şi cu Macintosh, Unix sau altele. Altfel spus, odată intrat în instrumentele
MICROSOFT, consumatorul să nu mai devină utilizatorul captiv al acestei companii. Pentru o mai
bună înţelegere a implicaţiilor aduse, spicuim din Raportul ECIS:
La 15 ianuarie 2009, Comisia Europeană a emis o nouă Declaraţie de obiecţiuni
către MICROSOFT, subliniind "punctul de vedere preliminar al Comisiei referitor la
faptul că vânzarea împreună a browser-elor Internet Explorer cu sistemul de operare
"Windows" încalcă regulile Tratatului CE privind abuzul de poziţie dominantă (Art. 82) şi
"distorsionează competiţia reală dintre browser-ele web concurente".
Recenta Declaraţie de obiecţiuni a Comisiei Europene validează necesitatea actuală
şi urgentă de a se adresa practicilor MICROSOFT care afectează libertatea Internetului,
alegerea (opţiunile - n.n.) consumatorilor şi competiţia în general.
Reacţia antepronunţată de Bill Gates:
Această campanie anti-trust va fi dată uitării. Nu am schimbat deloc practicile
companiei noastre.
Raportul continuă:
Timp de peste două decenii, MICROSOFT s-a angajat într-o campanie bine
planificată şi foarte reuşită de a-şi proteja şi extinde monopolul. MICROSOFT a făcut, în
mod repetat, propuneri de alocare a pieţei către competitorii săi şi a utilizat un şir larg
de alte tactici anticoncurenţiale şi nelegale pentru eliminarea potenţialilor rivali,
incluzând tactici agresive şi de monopol în crearea produselor sale, precum şi metode de
ÎNŞELĂCIUNE INTENŢIONATĂ (s.n.)

