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COLDEA SUB ASEDIU – Dan
Voiculescu depune plangere penala
impotriva generalului SRI Florian
Coldea pentru implicarea in fabricarea
dosarului „Telepatia”: „Anchetarea
rolului pe care acesta l-a avut in
executia celor 12 persoane
condamnate in dosarul Telepatia... Voi
solicita cercetarea penala a fostului
sef operativ al SRI cu consecinta
trimiterii sale in judecata, luand in
calcul si degradarea sa militara”
Scris de George TARATA | Data: 13.01.2017 13:16
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Dupa ce a fost pus la dispozitia directorului SRI Eduard Hellvig si suspendat practic din functia de prim-adjunct al
Serviciului Roman de Informatii, generalul Florian Coldea (foto) va avea o noua problema. Aflat dupa gratii, Dan
Voiculescu depune plangere penala impotriva lui Coldea, astfel incat procurorii sa verifice implicarea
fostului sef operativ al SRI in executia din dosarul „Telepatia”. Plangerea va fi formulata la Sectia Parchetelor
Militare din PICCJ, dar ramane de vazut daca sefii de acolo vor avea curaj sa dispuna o ancheta serioasa in
legatura cu Florian Coldea. Mai ales, ca la PICCJ mai exista un dosar referitor la Coldea, aflat in faza de urmarire
penala cu privire la fapta.
Intr-o postare pe blogul propriu, de vineri 13 ianuarie 2017, Dan Voiculescu a anuntat ca le-a cerut avocatilor sai sa
depuna plangerea impotriva lui Coldea. Voiculescu precizeaza ca, pe langa cercetarea generalului SRI si trimiterea
sa in judecata, trebuie luata in calcul si posibila degradare militara a lui Florian Coldea.

Iata anuntul lui Dan Voiculescu:

„Am cerut avocatilor mei sa depuna plangere penala impotriva lui Florian Coldea prin care sa solicite
anchetarea rolului pe care acesta l-a avut in executia celor 12 persoane condamnate in dosarul Telepatia.

In plangerea depusa, voi solicita sectiei Parchetelor Militare cercetarea penala a fostului sef operativ al SRI
cu consecinta trimiterii sale in judecata, luand in calcul si degradarea sa militara”.

Traian Basescu: „Coldea, doamna Kovesi, judecatoarea Camelia Bogdan. Ba, da' sa vezi conversatia cand
imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet”

Plangerea penala a lui Dan Voiculescu vine dupa ce, in 3 ianuarie 2017, Sebastian Ghita a difuzat o inregistrare
audio in care fostul presedinte Traian Basescu face dezvaluri despre cum au fost aranjate unele dosare, precum
dosarul „Telepatia”. Ulterior, Basescu a recunoscut ca discutia este reala.
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Iata stenograma discutiei:

“Interlocutor: Si aveti inregistrari cu toti?

Traian Basescu: Coldea, doamna Kovesi, judecatoarea Camelia Bogdan. Ba, da' sa vezi conversatia cand
imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet. Da? Hai baieti sa-l aruncam in aer! Vreti sa-mi distrugeti
familia?

Interlocutor: Ce stat este asta, domnule presedinte?

Traian Basescu: Eu v-am spus de cateva ori, stat mafiot, na, eu stiu ce spun.

Interlocutor: Probleme cu dosarul Voiculescu?

Traian Basescu: Sa-i vezi cand vorbeau a doua zi dupa condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile
inainte, s-a implinit. Cum imi spunea maine il luam pe Mustata si intra Bogdan. Sa-i vezi dupa o zi cand
spuneau am vorbit cu Bogdan si a spus ca daca aveam codul penal ii dadea 20 de ani, a putut sa-i dea doar
zece. Pe urma trage concluziile Coldea, stii. Sa-l vezi ce spectaculos e Coldea cand trage concluzii.

Interlocutor: Sunteti suparat pe ei.

Traian Basescu: Bogdan este, a intrat judecator in dosarul ginerelui. Un judecator care duce dosarul de-un
an este schimbat si la ultimul termen a intrat Bogdan. Ba, Bogdan, eu te stiu cine esti!”.
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