IN LOC SA IL ANCHETEZE, L-AU RECUPERAT – Capul Binomului a ramas in SRI dupa trecerea in rezerva.
Cica instruieste cadrele de la Academia Nationala de Informatii. SRI: "Domnul general locotenent Florian
Coldea este cadru militar in rezerva al Serviciului Roman de Informatii. In prezent, acesta colaboreaza, in
temeiul prevederilor legale, cu Academia Nationala de Informatii ”Mihai Viteazul”, in diferite programe de
pregatire/instruire". Coldea, Kovesi si Maior vor fi anchetati de Parlament

Scris de E.D.
Dezvaluiri - Evenimente

Florian Coldea (foto) este angajat la SRI. O recunoaste
chiar Serviciul Roman de Informatii intr-un raspuns acordat ziarului Evenimentul Zilei si publicat joi 13
aprilie 2017, in cadrul serialului de dezvaluiri facute de Dan Andronic “Noi suntem statul”. Potrivit
precizarilor SRI, "domnul general locotenent Florian Coldea este cadru militar in rezerva al Serviciului
Roman de Informatii. In prezent, acesta colaboreaza, in temeiul prevederilor legale, cu Academia Nationala
de Informatii 'Mihai Viteazul', in diferite programe de pregatire/instruire”. Cu alte cuvinte, in loc sa fie
anchetat, Coldea este pastrat in Serviciu, sub forma de angajat. Practic, fostul sef operativ al Serviciului Roman
de Informatii Florian Coldea, supranumit cap al Binomului SRI-DNA, beneficiaza in prezent de pensia de
general locotenent ce ii revine dupa anii de activitate din cadrul Serviciului Roman de Informatii, si din cate
stim nu este deloc o pensie de trecut cu vederea, dar si de salariul ce ii revine din activitatea didactica pe
care o are la Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul” ca profesor.
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care o are la Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul” ca profesor.
Aceasta in contextul in care trecerea sa in rezerva s-a facut cu mare tam-tam, ca urmare a dezvaluirilor facute de
fostul deputat Sebastian Ghita, care au generat si anchetarea disciplinara a lui Florian Coldea. Mai
mult, dezvalurile lui Sebastian Ghita au fost urmate de dezvalurile facute de Dan Andronic in serialul “Noi
suntem Statul” publicat pe Evenimentul Zilei, care relevau o posibila implicare a lui Coldea in politica si nu
numai.
De altfel, in urma dezvaluirilor publicate de Evenimentul Zilei, PSD si ALDE au anuntat ca vor cere comisie
parlamentara de ancheta privind organizarea si rezultatul alegerilor prezidentiale din 2009, pentru a se
vedea daca a fost incalcat principiul separarii puterilor in stat, prin interventia nelegitima a unor institutii in
deturnarea procesului electoral. In cadrul acestei anchete, ar urma sa fie audiati si Florian Coldea, sefa
DNA Laura Kovesi si fostul sef SRI George Maior, despre care s-a sustinut ca s-ar fi aflat in locuinta lui
Gabriel Oprea in noaptea turului doi al alegerilor prezidentiale din 2009. Mai multe informatii despre acest caz,
cititi aici.
Prezentam in continuare raspunsul oferit de Serviciul Roman de Informatii publicatiei Evenimentul Zilei ca
urmare a solicitarii facute in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii:
"In demersurile de comunicare publica institutionala, Serviciul Roman de Informatii aplica prevederile legale privind
accesul la informatiile de interes public, cuprinse in Legea nr. 544/2001.

in acest sens, SRI ofera puncte de vedere cu privire la rolul si locul sau in arhitectura de securitate a Romaniei, dar
si referitor la elemente generale ce tin de politica de securitate nationala.

In legatura cu solicitarea dumneavoastra, facem urmatoarele precizari:

Ambele sedii la care faceti referire au regim de obiective cu caracter militar. Acestea se afla in proprietatea publica
a statului roman si in administrarea Serviciului Roman de Informatii.

La preluarea in administrarea institutiei noastre, imobilul denumit T14 a dispus de facilitati specifice unui obiectiv cu
caracter militar, care au inclus spatii destinate activitatilor profesionale, spatii necesare instruirii, spatii de cazare si
spatii de pregatire fizica - terenuri sportive exterioare.

Cu privire la obiectivul K2, mentionam ca in aceasta locatie s-au desfasurat multiple activitati de reprezentare la
nivel institutional si s-au asigurat conditii suport pentru derularea acestora, participantii si continutul intalnirilor
nefiind informatii de interes public. Fondurile banesti alocate SRI au fost utilizate potrivit necesitatilor institutionale,
cu respectarea destinatiei legal stabilite a acestora.

Promovarea si implementarea obiectivului de investitii s-a realizat cu respectarea legislatiei in materie, respectiv
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 28/2008 si a
celorlalte acte normative in domeniul investitiilor.
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Pentru obiectivul T14, contractarea lucrarilor de executie s-a realizat in anul 2015, contractul fiind incheiat in baza
prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atribuirea efectuandu-se catre firma care
a depus oferta cu pretul cel mai scazut, respectiv firma Aedificia Carpati S.A.

Domnul general locotenent Florian Coldea este cadru militar in rezerva al Serviciului Roman de
Informatii. In prezent, acesta colaboreaza, in temeiul prevederilor legale, cu Academia Nationala de
Informatii ”Mihai Viteazul”, in diferite programe de pregatire/instruire".
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