
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

DECLARAŢIE DE PRESĂ

Subsemnatul Valer Marian, în calitate de senator al României şi de 
vicepreşedinte  al  Comisiei  pentru  cercetarea  abuzurilor,  combaterea 
corupţiei şi petiţii din Senatul României, solicit domnului prim-ministru al 
Guvernului  României,  Emil  Boc,  să-l  demită  (revoce)  de  urgenţă  pe 
ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş (senator PDL 
de  Arad  şi  vicepreşedinte  al  Organizaţiei  judeţene  Arad  a  PDL),  şi  să 
dispună  anchetarea  acestuia  pentru  implicare  în  activităţi  de  crimă 
organizată, sub forma contrabandei, pentru următoarele motive: 

Deşi  preşedintele  Traian  Băsescu  a  declarat  public  că  se  bazează, 
îndeosebi  în  realizarea  obiectivului  Schengen,  pe  faptul  că  în  fruntea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor a ajuns un „tânăr jurist” care „ştie 
legea”,  domnul  Constantin  Traian  Igaş  nu  are  pregătirea,  experienţa, 
competenţa şi probitatea necesare pentru a deţine şi exercita o funcţie atât 
de  importantă  în  statul  român ca  aceea de ministru  al  Administraţiei  şi 
Internelor.  În  primul  rând,  pregătirea  liceală  şi  universitară  a  domnului 
Constantin Traian Igaş este precară. Profesia sa de bază este tâmplar şi a 
absolvit liceul cu dificultate, obţinând bacalaureatul la vârsta de 24 ani (în 
1992 ), după ce a urmat clasele a IX-a şi a X-a la Liceul agricol din Miniş (de 
unde se spune că ar fi fost exmatriculat), iar clasele a XI-a, a XII-a şi a XIII-a 
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le-a  terminat  la  seral,  după o  perioadă de 7  ani,  la  Liceul  industrial  din 
Nădlac (cu profil prelucrarea lemnului) şi la Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr” 
din Pecica, localitatea sa de domiciliu, unde tatăl său a fost şef de post. Iar 
Facultatea  de  Drept  a  Universităţii  de  Vest  Vasile  Goldiş  din  Arad 
(universitate privată) a absolvit-o la vârsta de 35 de ani (în 2003), la forma 
de învăţământ la distanţă şi cu o medie mediocră (6,30). Este de reţinut că 
rectorul acestei universităţi, Aurel Ardelean, fost senator PRM, a trecut în 
PDL  şi  i-a  devenit  coleg  de  partid  domnului  Igaş,  obţinând  funcţia  de 
vicepreşedinte  al  Organizaţiei  judeţene  Arad  a  PDL  şi  asigurându-i-se 
candidatura  la  Senat  într-un  colegiu  din  judeţul  Arad  la  alegerile 
parlamentare  din  2008.  În  al  doilea  rând,  ministrul  Igaş  nu  are  nicio 
experienţă în domeniul juridic, nepracticând profesiile de magistrat, avocat, 
notar  sau consilier  juridic,  şi  nicio  experienţă  în  domeniul  administraţiei 
publice în funcţii executive. 

Din nefericire pentru România, domnul Constantin Traian Igaş nu are 
nici  probitatea  necesară  pentru  înalta  demnitate  de  ministru  al 
Administraţiei şi Internelor, pentru că există informaţii şi indicii că ar fi fost 
şi ar fi  implicat în activităţi de contrabandă. Potrivit unor concitadini din 
oraşul Pecica, domnul Igaş nu şi-a făcut studiile liceale la timp întrucât s-a 
ocupat  cu  activităţi  de  bişniţă:  în  perioada  1986-1989,  beneficiind  de 
paşaport  de  mic  trafic,  aducea  diverse  mărfuri  (ţigări,  cafea,  băuturi 
alcoolice, dulciuri) din Ungaria pe care le vindea în piaţa din Pecica, iar în 
perioada 1990-1996 a fost unul din cei  mai  cunoscuţi  bişniţari  de valută 
(dolari,  mărci,  forinţi)  ai  judeţului  Arad,  activând  în  Vama  Nădlac  şi  la 
hotelul Astoria (actualmente Continental) din Arad. Cu banii câştigaţi din 
bişniţă şi din firma de tâmplărie ( SC Costello 2000 SRL, la care este asociat 
unic  şi  a  cărei  denumire  vine  de la  prenumele  său de alint,  Costel)  şi-a 
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construit un hotel la intrarea în oraşul Pecica dinspre Arad (în faţa căruia 
este poziţionat un panou inscripţionat „SC Costello 2000 SRL” şi la care este 
anexată o clădire de birouri, inscripţionată „Electro Construct”, firmă la care 
asociat  unic  şi  administrator  este  numitul  Pop  Sorin  Iulian,  preşedintele 
Organizaţiei orăşeneşti Pecica a PDL, are ca obiect principal de activitate 
„lucrări de instalaţii electrice” şi a realizat principalele lucrări la următoarele 
obiective:  Primăria  Municipiului  Arad,  Stadionul  UTA,  Catedrala  catolică, 
Parcul  Aleea  Borsec,  Cartierul  Grande  Village  Europa,   Zona  industrială 
Arad). Până în prezent, acest hotel nu apare consemnat în declaraţiile de 
avere ale senatorului sau ministrului Constantin Traian Igaş. Atât înainte cât 
şi  după  1989,  Constantin  Traian  Igaş  a  profitat  în  exercitarea  acestor 
activităţi speculative de faptul că tatăl său a fost şef de post şi avea relaţii 
strânse  cu  poliţiştii,  grănicerii  şi  vameşii  din  zonă.  Ce  este  mai  grav,  în 
ultimii ani, respectiv de când a devenit parlamentar şi ministru, domnul Igaş 
este suspectat că ar fi legat şi chiar implicat în activităţi de contrabandă cu 
ţigări.  Mai concret, un prieten apropiat de-al său, Crăciun Dorel Găvruţă, 
are  două  magazine  duty-free  în  Vama  Moraviţa,  prin  care  sunt  aduse 
cantităţi  mari  de ţigări  din spaţiul ex-iugoslav, îndeosebi din Serbia,  care 
sunt depozitate în grajdurile unui fost CAP din Pecica ( denumit Timpuri 
Noi),  amplasate  pe  un  câmp  la  limita  cu  comuna  Pereg,  de  unde  sunt 
încărcate în camioane sau microbuze şi sunt transportate în ţări europene 
din Spaţiul Schengen, unde sunt comercializate ilegal. Acest Crăciun Dorel 
Găvruţă,  născut  la  28.06.1967  în  Salonta  judeţul  Bihor,  cu  domiciliul  în 
oraşul Pecica, este asociat unic şi administrator al SC Doris Com SRL Pecica, 
care are, potrivit informaţiilor furnizate de Oficiul Registrului Comerţului, 
patru puncte de lucru în Vama Moraviţa (lot 2), în Zona liberă Curtici-Arad 
(parcela 4 lotul 4 B) şi în Pecica (la nr. 66 şi pe str. 303 nr. 4/A). SC Doris 
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Com SRL are înregistrate 8 autocamioane şi 20 de microbuze marca Iveco, 
care sunt folosite în operaţiunile de contrabandă cu ţigări. 

Conform  unor  surse  din  zonă,  aceste  operaţiuni  ample  de 
contrabandă s-ar realiza cu largul concurs al chestorului Ion Handra, şeful 
Inspectoratului  Judeţean  Arad  al  Poliţiei  de  Frontieră,  şi  sub  protecţia 
şefilor  Inspectoratului  Judeţean  de  Poliţie  Arad,  cu  toţi  apropiaţi  ai 
primarului Gheorghe Falcă şi ai ministrului Constantin Traian Igaş. Circulă 
informaţii că o parte din banii realizaţi din contrabanda de ţigări ajung, prin 
intermediul primarului Falcă, la preşedintele Traian Băsescu, naşul său de 
căsătorie  şi  de botez al  copilului  său.  La rândul  său,  primarul  Falcă  este 
naşul  de  botez  al  unuia  dintre  copiii  ministrului  Igaş.  Cert  este  că  şeful 
poliţiştilor de frontieră arădeni, Ioan Handra, a fost promovat în funcţie de 
primarul Falcă, cu care este în relaţii apropiate, şi a fost avansat chestor de 
poliţie, în data de 29 noiembrie 2010, de preşedintele Traian  Băsescu, la 
propunerea  ministrului  Igaş,  deşi  nu  avea  funcţia  necesară  pentru 
acordarea  unui  asemenea  grad,  pentru  funcţia  acestuia  fiind  prevăzut 
gradul de comisar şef. Şi şeful Direcţiei Regionale de Accize şi Operaţiuni 
Vamale  Timişoara,  vameşul  Aurel  Mătiuţ,  care  are  în  subordine  vămile 
Moraviţa şi  Nădlac,  este un prieten al  cuplului  Falcă-Igaş.  În  data de 13 
ianuarie 2011, la două zile după ce am efectuat o vizită de documentare în 
judeţele  Arad  şi  Timiş,  procurorii  de  la  Serviciul  teritorial  Timişoara  al 
DIICOT au început urmărirea penală împotriva directorului Aurel Mătiuţ şi a 
patru  vameşi  de  la  Vama  Jimbolia,  pentru  infracţiunile  de  favorizarea 
infractorului  respectiv neglijenţă în serviciu,  pentru că în luna noiembrie 
2010 au lăsat  să  intre  în  România,  prin  punctul  de  trecere  al  Frontierei 
Jimbolia, două autotrenuri în care se aflau 33.600 de pachete de ţigări de 
contrabandă provenite din Serbia. 
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Având în vedere gravitatea informaţiilor semnalate, solicit sesizarea 
Direcţiei  de  Investigare  a  Infracţiunilor  de  Crimă  Organizată  şi  Terorism 
(DIICOT) din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
sub aspectul infracţiunii de contrabandă în formă organizată. În probaţiune, 
pot fi solicitate informaţii şi înregistrări de la serviciile secrete ale anumitor 
state membre ale Uniunii  Europene. Aşteptăm informaţii  şi înregistrări şi 
din partea Serviciului  Român de Informaţii,  chiar  dacă primul  adjunct  al 
directorului SRI, generalul Florian Coldea, şeful de facto al acestei instituţii, 
originar din judeţul Arad, a fost propulsat în această funcţie de prietenul 
Gheorghe Falcă şi de naşul Traian Băsescu. 

Senator PSD Valer Marian

18.01.2011          
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