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CLOTILDE, NEGOCIATA DE COLDEA – Incrancenarea puterii de a o pune pe frantuzoaica Clotilde Armand la
Primaria Sectorului 1 cu orice pret are un substrat ce a fost dezvaluit de vestitul procuror Mircea Negulescu.
Detalii de la intalnirea dintre generalul SRI Florian Coldea si doi ofiteri de informatii francezi: “La momentul
discutiei pe care a avut-o in sediul Ambasadei Frantei s-a discutat ceva si despre doamna Clotilde Armand”
(Video)
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O dezvaluire facuta recent de fostul procuror DNA Mircea Negulescu poate avea o relevanta uriasa in contextul
scandalului de la Primaria Sectorului 1, acolo unde actuala Putere incearca cu orice pret sa o instaleze in functie
pe frantuzoaica Clotilde Armand. O dezvaluire care a fost trecuta cu vederea, dar pe care Lumea Justitiei o
prezinta din nou in editia de astazi (am publicat-o deja in 14 septembrie 2020).
Astfel, in urma cu aproximativ doua saptamani, mai exact in 14 septembrie 2020, Mircea Negulescu facea o
dezvaluire bomba. Aceea ca reprezentanta USR Clotilde Armand s-a aflat in zona de interes a fostului sef
operativ al SRI, generalul Florian Coldea (foto).
In acest sens, in interviul acordat postului Realitatea Plus, Mircea Negulescu a relatat o intalnire pe care
Florian Coldea ar fi avut-o in 2015 la Ambasada Frantei. Cu acea ocazie, sustine Negulescu, generalul SRI
ar fi discutat cu doi ofiteri de informatii francezi, carora le-ar fi dat asigurari ca reprezentantul companiei
Apa Nova (detinuta de francezi), Ovidiu Semenescu, nu va fi arestat, dupa ce fusese retinut de DNA. De
asemenea, tot atunci Florian Coldea ar fi discutat cu cei doi ofiteri de informatii francezi si despre
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candidata USR la Primaria Sectorului 1 Clotilde Armand. Despre ce anume, Mircea Negulescu nu a precizat.
Mircea Negulescu a mentionat insa ca Florian Coldea ar putea sa stie cine este si pentru cine lucreaza
Clotilde Armand.
Iata declaratiile fostului procuror Mircea Negulescu despre intalnirea la care generalul SRI Florian Coldea
si ofiteri de informatii francezi ar fi discutat despre Clotilde Armand:
“La momentul discutiei pe care a avut-o in sediul Ambasadei Frantei s-a discutat ceva si despre doamna
Clotilde Armand. Stiu doar ca au fost astfel de discutii in sediul ambasadei franceze. Mie nu mi se pare normal ca
un sef operativ al SRI sa mearga la sediul ambasadei si sa discute despre dosarul Apa Nova unde era domnul
Semenescu, si sa promita ofiterilor respectivi ca nu va fi arestat domnul Semenescu. Eu stiu ce putea sa spuna
domnul Semenescu daca ar fi fost introdus in stare de arest preventiv? Poate putea sa faca niste declaratii
spectaculoase, si atunci ca sa nu declare omul cine stie ce l-au plasat in control judiciar. (…) S-a discutat despre
domnul Semenescu, dupa care s-au purtat discutii si in legatura cu doamna (n.r. - Clotilde Armand)”.
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