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NASU' LA MJ, FINU' LA SRI – Ministrul Justitiei Robert Cazanciuc refuza sa spuna daca este ruda cu
consilierul sau Florian Andronache, cel care apare in declaratiile de avere ca fiind ofiter SRI. De doua luni de
zile, ministrul Cazanciuc evita sa raspunda solicitarii formulate de Lumeajustitiei.ro. Un fost ofiter SRI a
dezvaluit pentru Lumeajustitiei.ro detalii despre presupusele legaturi dintre Cazanciuc si consilierul
Andronache (Foto)
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La sfarsitul lunii ianuarie 2015, Lumeajustitiei.ro a dezvaluit cum un ofiter SRI, asumat oficial de Serviciul Roman de Informatii, a ajuns in apropierea ministrului Justitiei, Robert Cazanciuc. Este vorba despre Florian Teodor Andronache, unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Robert Cazanciuc. Colaborator care in declaratiile sale de avere aparea ca ofiter SRI. La scurt timp dupa publicarea articolului, am intrat in posesia
unor noi informatii conform carora Florian Andronache si Robert Cazanciuc ar avea o legatura mult mai stransa. Mai exact, Andronache ar fi finul ministrului Justitiei. Daca este asa sau nu, inca nu am aflat cu certitudine. Asta pentru ca de doua luni, Robert Cazanciuc refuza sa clarifice relatia sa cu consilierul Andronache. Sa spuna clar daca este ruda sau afin cu cel care ii este consilier si care aparea in declaratiile de avere ca fiind
ofiter SRI. Iar refuzul lui Cazanciuc ridica extrem de multe semne de intrebare.
Cu toatea acestea, Lumeajustitiei.ro prezinta noi detalii despre presupusele legaturi dintre cei doi. Detalii care ne-au fost puse la dispozitie de un fost ofiter SRI, care ne-a livrat si o fotografie in care ar aparea Andronache impreuna cu Cazanciuc (vezi foto).
Consilierul lui Cazanciuc a primit salariu de la SRI
Astfel, in urma cu doua luni, dezvaluiam ca Florian Teodor Andronache, potrivit declaratiilor de avere ale acestuia existente pe site-ul Agentiei Nationale de Integritate, ocupa functia de consilier al ministrului Justitiei. Mentiunea este facuta in declaratiile de avere din 6 ianuarie 2014 si 1 august 2013. Conform acestor declaratii, Florian Teodor Andronache nu a realizat niciun venit de la Ministerul Justitiei, dar la rubrica venituri realizate in
ultimul an fiscal consilierul lui Cazanciuc a precizat ca a realizat venituri in 2013 si 2014 de 42.000 de lei, dar de la Serviciul Roman de Informatii.
Mai exact, in declaratia din 2013 Florian Teodor Andronache a indicat “Serviciul Roman de Informatii”, iar in declaratia din 2014 Florian Teodor Andronache a indicat “UM 0735 Ploiesti”. O unitate militara care apartine Serviciului Roman de Informatii.
In aceleasi declaratii de avere, la rubrica “Serviciul prestat/Obiectul generator de venit”, consilierul lui Cazanciuc a precizat: “Ofiter”.
Cazanciuc refuza sa raspunda intrebarilor Lumeajustitiei.ro. De ce oare?
Ulterior, avand in vedere si noile informatii in posesia carora am intrat cum ca Andronache ar fi finul lui Cazanciuc, Lumeajustitiei.ro a trimis ministrului Justitiei o solicitare in care i-am cerut date despre presupusa relatie de rudenie cu consilierul sau. Sa ne spuna daca este nasul acestuia sau este vorba despre o intoxicare. Am adresat solicitarea in data de 19 februarie 2015, dar nici pana acum nu am primit vreun raspuns, Cazanciuc
refuzand inexplicabil sa clarifice aceasta problema.
Prezentam solicitarea adresata lui Cazanciuc:
“Va rugam sa ne precizati urmatoarele:
1. Daca sunteti ruda sau afin cu numitul Florian Teodor Andronache, cel care figureaza potrivit declaratiei de avere existente pe site-ul ANI ca fiind consilier al ministrului Justitiei.
2. Daca da, va rugam sa ne spuneti care este relatia de rudenie/afinitate intre dumneavoastra si numitul Florian Teodor Andronache.
3. Mai este Florian Teodor Andronache ofiter SRI? Daca nu, cand a incetat aceasta calitate?
4. Care a fost data la care Florin Teodor Andronache a fost angajat in functia de consilier al ministrului Justitiei?”
“Nasu' si finu' s-au cunoscut in liceu”
Intre timp, noi date ne-au parvenit despre presupusa legatura dintre Robert Cazanciuc si Florian Teodor Andronache. Informatiile ne-au fost livrate de un fost ofiter SRI, bun cunoscator al realitatilor din judetul Prahova, al carui nume evident ca nu il vom face public. Acesta ne-a pus la dispozitie chiar si o fotografie, in care sustine ca apare Robert Cazanciuc si consilierul Andronache.
Iata datele oferite Lumeajustitiei.ro de catre fostul ofiter SRI:
“Fotografia este facuta la inmormantarea tatalui lui Nitu Tiberiu. Primii doi - nasu' si finu' - s-au cunoscut in liceu (liceul 1 Mai Ploiesti, acolo unde mama lui Andronache era secretara) si au ramas prieteni in continuare. In prima casatorie, Andronache Florian l-a avut ca nas pe Doru Viorel Ursu, fosta sotie este Andronache Cristina - fosta consiliera a directorului SRI, Costin Georgescu, fosta administrator
judiciara a clubului de fotbal Rapid Bucuresti. Cea de-a doua sotie, dupa ce a lucrat ca jurista in Prefectura Prahova, odata cu avansarea nasului la MJ, a fost mutata la ANAF Prahova, tot ca jurista”.
Asteptam in continuare o reactie a ministrului Justitiei Robert Cazanciuc. Poate acum, Cazanciuc va binevoi sa clarifice legatura sa cu consilierul sau, cel care, repetam, in declaratiile de avere aparea ca fiind ofiter SRI.
*Cititi aici declaratia de avere din 2014 a lui Florian Teodor Andronache, consilierul ministrului Justitiei Robert Cazanciuc, in care acesta a trecut la sursa veniturilor UM 0735 Ploiesti, o unitate SRI, mentionand ca veniturile au fost realizate in calitate de ofiter
*Cititi aici declaratia de avere din 2013 a lui Florian Teodor Andronache, consilierul ministrului Justitiei Robert Cazanciuc, in care acesta a trecut la sursa veniturilor SRI, mentionand ca veniturile au fost realizate in calitate de ofiter
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