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AM MAI SCAPAT DE UN DINOZAUR –
Presedintele Klaus Iohannis a semnat
decretul privind trecerea in rezerva a
sefului STS Marcel Opris. Singurii
oameni de la varful serviciilor secrete
care au supravietuit dupa regimul
Basescu sunt generalul Silviu Predoiu
de la SIE si seful SPP generalul Lucian
Pahontu
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A dat Domnul! Dupa 13 ani in fruntea Serviciul de Telecomunicatii Speciale, generalul Marcel Opris a fost
trecut in rezerva de presedintele Klaus Werner Iohannis. Anuntul a fost facut printr-un comunicat de presa al
Administratiei Prezidentiale din data de 26 iulie 2017, in cuprinsul caruia se specifica faptul ca trcerea in rezerva a
lui Marcel Opris s-a facut la "propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale".

Mandatul lui Opris in fruntea STS reprezinta o performanta, dat fiind ca acesta a "domnit" zece ani in regimul lui
Traian Basescu si alti trei sub conducerea presedintelui Klaus Werner Iohannis. Altfel, trecerea in rezerva a
lui Opris are loc cu cateva saptamani inainte ca acesta sa implineasca varsta de 59 de ani (19 august
2017).

Asa cum ne amintim, Legea 80/1995 a cadrelor militare a fost modificata prin Legea 171/2013, specificandu-se ca
generalii cu 4 stele din MApN si MAI vor fi pensionati la varsta de 59 de ani. Intr-adevar, nu se specifica nimic in
cazul generalilor din serviciile de informatii, insa data fiind ca cererea de trecere in rezerva a lui Opris, este foarte
probabil ca acesta sa fie motivul.

Totodata, odata cu Opris, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de trecere in rezerva si a "domnului
general–maior – cu doua stele Balaure Ioan din Serviciul de Telecomunicatii Speciale".

Iata ce se precizeaza in comunicatul Administratiei Prezidentiale din 26 iulie 2017: "Presedintele Romaniei, domnul
Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 26 iulie a.c., urmatoarele decrete: "Decret privind trecerea in rezerva a
domnului general Opris Marcel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale, propunerea directorului Serviciului de
Telecomunicatii Speciale".
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Au mai ramas doi dinozauri

Marcel Opris nu este nicidecum ultimul mohican al regimului Traian Basescu. La varful serviciilor de
informatii au mai ramas inca doi generali numiti de Traian Basescu. Este vorba despre generalul Silviu
Predoiu de la SIE si seful SPP, generalul Lucian Pahontu.

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

