MILIOANE DE EURO SPAGI IN SEDIUL SRI – Dezvaluiri crancene ale fostului primar Marian Marian Vanghelie:
„Coldea lua si cate 25 milioane euro de la oameni care au facut afaceri de miliarde cu terenurile statului. Sute
de milioane de euro se dadeau pe drepturi litigioase. De aceea au incercat sa-i bage in puscarie: sa nu poata
vorbi... Noi arestam pe cineva pentru 3.000-5.000 de euro sau o arestam pe doamna Rarinca pentru niste
prostioare, si nu stiau statul roman si SRI ca acolo sunt miliarde?”

Scris de Valentin BUSUIOC
Dezvaluiri - Evenimente

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie (foto 1) a
detonat o noua serie de nucleare. Joi, 23 mai 2019, politicianul a vorbit despre mite ce mergeau chiar si pana la 25
de milioane de euro, pe care le-ar fi luat fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea (foto 2 centru) de la afaceristi
disperati sa puna mana pe sume uriase din drepturi litigioase.

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie (foto 1) a
detonat o noua serie de nucleare. Joi, 23 mai 2019, politicianul a vorbit despre mite ce mergeau chiar si pana la 25
de milioane de euro, pe care le-ar fi luat fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea (foto 2 centru) de la afaceristi
disperati sa puna mana pe sume uriase din drepturi litigioase.
Vanghelie a formulat aceste acuzatii in cadrul unei emisiuni realizate de jurnalista Catalina Porumbel la Antena 3.
Discutia a pornit de la solicitarea formulata de catre Directia Nationala Anticoruptie la Inalta Curte de Casatie si
Justitie pentru redeschiderea dosarului impotriva fostului director SRI George Maior (foto 2 dreapta) si
a ex-ministrului de Interne Gabriel Oprea. Dezvaluirea a fost facuta miercuri seara de Ana-Maria Roman in
emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3, jurnalista sustinand ca dosarul se bazeaza pe un denunt al lui Tiberiu
Urdareanu, patronul UTI pretinzand ca i-ar fi dat 500.000 de euro lui Gabriel Oprea, in sediul SRI Baneasa, la
solicitarea lui George Maior, „pentru finantarea UNPR si pentru a primi protectie din partea SRI” (click aici pentru
dosarul ICCJ nr. 1447/1/2019).

page 1 / 8

In acest context, Marian Vanghelie a precizat ca aceasta presupusa mita de 500.000 de euro este un mizilic pe
langa spagile de milioane si chiar zeci de milioane de euro pe care le-ar fi luat generalul SRI Florian Coldea in
legatura cu drepturile litigioase din dosarele ANRP. Numeroase astfel de mite se dadeau in sedii ale Serviciului
Roman de Informatii, iar fosta sefa DNA Laura Kovesi (foto 2 stanga) era si ea prezenta, in calitate de „sef al
mafiei care trebuia sa apere statul roman”, a declarat Vanghelie.

Nu doar Coldea si Maior au fost mentionati de catre Marian Vanghelie in calitate de piloni ai acestui sistem, ci si
premierul din acel moment, Victor Ponta. Fostul primar bucurestean a prezentat copia unui e-mail (vezi facsimil) in
care Ponta ii spunea unui patron al companiei Murfatlar, Emanuel-Corneliu Dobronauteanu – zis „Nucu” – ca
bugetul unei etape dintr-un campionat de raliu varia intre 70.000 si 80.000 de euro. Mentionam ca Lumea Justitiei a
aratat cum Inspectia Judiciara a investigat implicarea SRI in dosarul Murfatlar (click aici pentru a citi).

In incheiere, Marian Vanghelie a relatat cum acelasi Victor Ponta „a omorat toata stanga si i-a bagat pe toti
in puscarie”, precum si cum l-ar fi amenintat cu inchisoarea pe fostul lider PNL Crin Antonescu.

Cititi mai jos cele mai importante declaratii ale fostului primar:

„Marian Vanghelie: Coldea a incercat intotdeauna si a si facut-o cu brio: a santajat premierii din aceasta tara si
cred ca i-a si reusit in unele momente si pe presedintii statului roman. Si bineinteles: ce mai conta domnul Maior, in
conditiile in care oricum el a fost dus acolo tocmai pentru ca avea problema cu fregatele. Era vorba de un comision
foarte mare (de cateva milioane de euro). Domnul Maior a semnat acest contract si se cunoaste foarte bine.
Institutiile statului cunosc si daca cineva este interesat, cei de la Armata pot sa dea toate detaliile, ca acele fregate
nu valoreaza nici macar 25% din valoarea care s-a dat pe ele. Asta este un alt dosar. Parerea mea este ca o sa fie
mult mai periculos. Evident: trucurile astea le faceau la SRI nu numai cu Urdareanu; si cu Cocos, si cu Niro – cu
mai multe personaje...

Catalina Porumbel: Stiti ceva despre aceste mite uriase care se dadeau chiar in sediul Serviciului Roman
de Informatii la vremea respectiva?

Marian Vanghelie: Se dadeau, da. Este corect: asa se intampla. Aceasta nu este foarte uriasa, de 500.000
de euro. Domnul Coldea lua si cate 5 milioane, cate 10 milioane, cate 25 de milioane, de la o serie de
oameni care au reusit sa faca afaceri de miliarde cu terenurile statului roman. In acea vreme (se stie foarte
bine), in guvernarea PDL, aceste sute de milioane de euro se dadeau pe niste drepturi litigioase care erau
cumparate pe te-miri-ce. Vorbesc despre dosarele ANRP. De aceea au si incercat sa-i bage in puscarie pe
majoritatea: ca nu cumva sa poata spuna nimeni: 'Noua ni s-au dat bani din acest business'. Pai, cum
adica? Noi arestam pe cineva pentru 3.000 de euro, 5.000 de euro sau o arestam pe doamna Rarinca pentru
niste prostioare, si nu stiau statul roman si SRI-ul ca acolo sunt sute de milioane de euro, miliarde de
euro?

Numai intr-un singur an s-au dat 2 miliarde de euro pe niste drepturi litigioase cumparate de niste 'baieti
destepti' care luau acesti bani. Adica dadeau si ei 10 milioane de euro pe un drept litigios si luau 100-150
de milioane. S-au dat mite si de 25 de milioane de euro.
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Catalina Porumbel: In sediul SRI?

Marian Vanghelie: Da.

Catalina Porumbel: Puteti sa dati nume? Cine dadea aceste mite?

Marian Vanghelie: Am spus la modul general. Nu vreau sa dau nume. Sunt foarte multi oameni in procese
si le este frica sa vorbeasca, pentru a nu se ocupa in continuare domnul Coldea ca sa-i bage in puscarie.
Este o frica si nu vreau eu sa-i bag pe oameni in puscarie. Dar va asigur ca va veni momentul cand nu ca
voi spune eu; cred ca vor recunoaste ei.

Catalina Porumbel: Si ce facea conducerea de atunci a Serviciului Roman de Informatii cu acesti bani?

Marian Vanghelie: Le spunea diverse chestii: fie ca trebuie (n.r. banii) pentru partide care erau partide-stat
paralel si care ajutau pentru solutionarea problemelor in Romania... Erau – ziceau ei – pentru tot felul de
actiuni ascunse... Povesti! Povesti ca sa le creeze starea de spirit. Nu este spaga daca noi va chemam
intr-un sediu al SRI. Cum sa fie spaga?! Era totul pe fata, pentru ca nimeni nu putea sa intre acolo,
inauntru. Cine sa intre acolo, cand seful mafiei care trebuia sa apere statul roman, doamna Kovesi, era si
dansa acolo?

Catalina Porumbel: V-a cerut conducerea de atunci vreo
spaga in sediul Serviciului Roman de Informatii?

Marian Vanghelie: Eu n-am colaborat cu aceste personaje. O singura data domnul Maior a incercat (la nunta sau
la botezul domnului Negoita) sa intre cu mine in discutie si – va spun sincer – am incercat sa scap in trei minute de
el. Mi s-a parut ca era si putin bruiat (de la atmosfera de acolo – poate de la muzica)...

Catalina Porumbel: Aveti dovezi cand faceti aceste afirmatii?

Marian Vanghelie: Diferenta intre ce spun eu sau altii este ca ei nu aveau nicio dovada. Te luau pentru o poveste,
cautau sa intre in viata familiei tale si sa caute ceva, cautau sa-i santajeze pe prietenii tai, ca sa scrie de tine, si
dup-aia te bagau in puscarie. Noi astazi spunem lucruri reale si nimeni nu este interesat. O sa vina momentul cand
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in Parchetul Romaniei, Directia Nationala Anticoruptie (care in continuare este aceeasi directie condusa tot de ei)
vor fi oameni interesati. Uitati-va: niste oameni noi de la o sectie noua (n.r. SIIJ) au reusit sa investigheze si au si
inceput sa afle o serie de lucruri. Pai, ganditi-va dumneavoastra: adjunctul de la DNA, domnul Iacob! O sa vedeti
ca omul asta o sa mai spuna multe lucruri. Adjunctul de la DNA; nu vorbeste Marian Vanghelie! Seful sectiei penale
(n.r. Sectia I DNA) Popovici. Au plecat, si-au dat demisiile si au inceput sa scrie. Ei au scris (n.r. declaratii la sectia
speciala). Toata actiunea Jakarta (n.r. aducerea in Romania a lui Nicolae Popa) e prezentata de adjunctul doamnei
Kovesi – domnul Iacob. Si spune exact cum domnul Coldea a condus (n.r. operatiunea) din birou de la doamna
Kovesi. Paradoxal: n-avea ce sa faca. Si domnul Coldea a recunoscut. Numai ca a incercat sa lase cu subinteles
ca a primit ordin de la sefii lui – sefii lui neputand sa fie decat domnul Maior sau domnul Basescu. O fi primit ordin,
n-o fi primit ordin – eu nu stiu exact aceste lucruri. Marimea acestui mare lider al serviciului secret roman este ca
din momentul cand a ajuns acolo sa fie intrebat (n.r. la SIIJ), este dispus s-o vanda si pe mama lui.

Catalina Porumbel: Spuneati ca aveti dezvaluiri despre un lider politic important din Romania. Ce dezvaluiri aveti?

Marian Vanghelie: Este vorba de mai multi lideri. Nici nu stiu despre care sa incep. Eu vorbesc de o gasca
care a nenorocit Romania. Si plec de la acesti doi oameni (Maior si Coldea). Evident: domnul Oprea era in
acelasi pachet – era un fel de baiat de mingi. El era intre Palatul Victoria si Coldea, intre Palatul Victoria si
domnul Maior, intre oamenii de afaceri si diverse persoane. Si Guvernul Romaniei, indirect, pentru ca
[Gabriel Oprea] era ministru de Interne.

Sunt atat de multe lucruri, sunt oameni care astazi vor sa intre in Parlamentul Romaniei in continuare, dupa ce timp
de 10 ani au facut o serie de nenorociri. Astia au nenorocit statul roman, au vandut patrimoniul acestei tari, au
incercat sa-si rezolve tot felul de interese in numele Guvernului Romaniei.

In acest pachet, aceste tipuri de arestari mafiotice care s-au intamplat, s-au facut echipe mixte, unde era si
primul-ministru (domnul Viorel Victor Ponta), unde era si Gabriel Oprea, unde erau si ceilalti (Maior, Coldea
samd). Au facut echipe mixte si au distrus tot ceea ce insemna PSD, pe de o parte; si pe de alta parte,
oameni de afaceri care nu mai erau pe placul lor. Le luau banii la oameni de afaceri... si vorbesc de
Victor-Viorel Ponta acum, in fosta lui calitate de prim-ministru.

Cand a vrut [Ponta] sa privatizeze CFR Marfa, ce? Nu i-a luat bani lui Gruia [Stoica]? Si dup-aia a trebuit sa
se duca alti colegi de-ai lui, sa-i duca banii in sacose inapoi? Dintr-o data, instantaneu, nu vorbeam in
Delegatia Permanenta (n.r. a PSD) decat de privatizarea CFR Marfa.

Catalina Porumbel: Ce suma a luat Victor Ponta?

Marian Vanghelie: Nici nu stiu. Nu vreau sa sperii populatia. Sunt stapan pe ceea ce spun si sunt si foarte
bine informat. V-am spus putin mai devreme de 5-10-25 de milioane si va uitati la mine intr-un fel. Sa stiti ca
chiar sumele astea s-au dat. Si Victor-Viorel Ponta a luat o suma foarte mare de la domnul Gruia. Daca
dansul vrea sa declare sau nu vrea sa declare este problema dansului. Stiu ca intr-adevar dup-aia suma a
fost data inapoi.

Catalina Porumbel: Aveti dovezi?
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Marian Vanghelie: Ma intrebati oare daca am dovezi cand Victor-Viorel Ponta, ca sef al corpului de control (n.r. al
premierului Adrian Nastase) i-a facut un dosar doamnei Puwak pe 35.000 de euro pentru care au avut un contract
pe fonduri europene baiatul si cu sotul, sa-i bage-n puscarie?

Catalina Porumbel: Domnul Victor Ponta a fost sunat de colegii mei din regie – nu doreste sa intervina. A spus:
'Sa fie sanatos domnul Vanghelie'.

Marian Vanghelie: Si eu ii transmit la fel. Eu sunt sanatos, am venit din arest, sunt pregatit in continuare sa ma
bat. Chiar daca nu mai sunt in PSD si m-a dat el afara, am reusit sa fac un alt partid, tocmai ca sa nu ma
intereseze nimic. (...)

Catalina Porumbel: Ati spus ca Victor Ponta lua bani oamenilor de afaceri. Ati dat exemplul lui Gruia Stoica pentru
CFR Marfa. Aveti si dovezi care sa ateste faptul ca Victor Ponta cerea bani oamenilor de afaceri?

Marian Vanghelie: La un moment dat, presedintele ANAF, domnul Blejnar, a spus de un dosar al lui Victor-Viorel
Ponta – daca va aduceti aminte: ca a luat niste bani de la anumite companii.

Catalina Porumbel: Era vorba despre niste sponsorizari pentru acel club de raliuri.

Marian Vanghelie: Sponsorizari sau nesponsorizari, Victor-Viorel Ponta avea cu ei un dialog direct, personal.
Vorbea cu ei pe telefon, pe mail si le spunea foarte clar: 'cam atata as dori sa-mi dati, pentru ca (de exemplu)
turneul in Europa ar costa intre 70 si 80.000 de euro. Am dovezi din dosarul celor pe care el, dupa ce le-a luat
banii... Oamenii i-au dat banii. Exista contractele la dosar, exista e-mailurile dat de pe adresa domnului Victor
Ponta, exista semnatura domnului Victor Ponta... Dupa care, cand a venit la putere, i-a arestat. I-a arestat!

Am mailul la mine: e mailul domnului Victor Ponta din dosarul Murfatlar. In cadrul dosarului, sunt contractele care
s-au dat lui Victor-Viorel Ponta. O sa va dau un exemplu:

'Salut, Nucu. Ai alaturat calendarul oficial. Pentru o etapa completa in Europa, bugetul ar fi minimum
70.000 si maximum 80.000. Vorbim dupa ce arunci un ochi si astept sa ne vedem pe toate subiectele
noastre! Multumesc mult oricum. Victor Ponta

P.S.: Am vorbit cu Titi Aur de principiu, dar nu i-am dat niciun detaliu. Ii voi spune ceva doar dupa ce am
acordul tau'.
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Catalina Porumbel: Este un mail pe care Victor Ponta l-a trimis cui?

Marian Vanghelie: Unui patron de la fabrica Murfatlar, care i-a dat acesti bani. Exista contract pe banii dati catre
Victor Ponta. Banuiesc ca era o sponsorizare, daca vreti sa fie sponsorizare. Dar la arestarea acestor oameni sau
la dosarul in care s-a lucrat la aceasta companie (din momentul cand a vrut s-o cumpere un coleg al domnului
Victor Ponta), au fost echipe mixte – adica SRI-Guvern-ANAF.

Catalina Porumbel: Il acuzati pe Victor Ponta ca prin acel mail (asumat, trimis de pe adresa lui de mail), a cerut
sponsorizare pentru o cursa de masini.

Marian Vanghelie: Da.

Catalina Porumbel: In numele firmei? In numele clubului?
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Marian Vanghelie: Scrie aici: 'Victor Ponta'. Si spune: 'Dupa ce arunci un ochi, discutam despre toate subiectele'.
Deci inseamna ca are mai multe subiecte de discutat.

Catalina Porumbel: Ati pomenit de acele acuzatii facute de Sorin Blejnar in 2011 (pe vremea cand era
presedintele ANAF) cu privire la aceste sponsorizari. Victor Ponta la vremea respectiva a dat o reactie: 'Eu nu am
primit sponsorizari, dar clubul in care activez a primit – evident: ca orice club sportiv'.

Marian Vanghelie: Aici n-a cerut clubul; aici a cerut Victor Ponta. Asta e problema. Nu vi se pare ciudat ca Victor
Ponta n-a fost intrebat de aceste lucruri? Nu vi se pare ciudat ca a mai luat bani si de la alte companii si s-a inchis
acest dosar?

Catalina Porumbel: Asta spuneti dumneavoastra. Eu nu stiu ce au facut anchetatorii in aceasta speta. Domnul
Blejnar – daca-mi amintesc bine – spunea ca va trimite documentele pe care le are autoritatilor care se ocupa asa
ceva.

Marian Vanghelie: N-a avut nicio importanta, pentru ca la capatul firului s-a aflat domnul Maior. Pentru acesti
oameni, institutiile statului nu existau. Exista doar sa-si rezolve ei problemele lor personale. Ei credeau ca din 4 in 4
ani se schimba unii cu altii, intre ei, si in continuare conduc, pentru ca ei deja aveau monopol, aveau puterea.
Aveau procurorii si ofiterii SRI, pe care ii foloseau. Ofiterii nestiind, saracii, ca-i trimit in anumite misiuni, pe banii
statului, dupa care acesti oameni foloseau aceste informatii in contul lor personal.

Catalina Porumbel: Victor Ponta spune ca aceste sponsorizari s-au dat pentru clubul sportiv si ca acest
lucru se face de catre orice club sportiv. Asa este: toti cei care desfasoara activitati sportive si nu numai
fac tot felul de sponsorizari cu anumite firme. E un lucru uzual. Dumneavoastra spuneti ca banii aceia au
fost primiti de Victor Ponta si folositi in scop personal?

Marian Vanghelie: Da, au fost primiti de Victor Ponta. In ce scop? Eu stiu ca a facut cu raliul, banuiesc. Nu
sunt sigur exact daca i-a folosit. Inteleg ca nu exista o descarcare pentru toti banii. Inteleg ca s-au folosit
un pic si pe alte lucruri... Asa, amestecat: cate un pic pentru fiecare.

Catalina Porumbel: Domnul Ponta nu doreste sa intervina, sa va raspunda public.

Marian Vanghelie: Domnul Ponta nu raspunde nici pentru ca l-a arestat pe Nicusor [Constantinescu] de la
Constanta pentru faptul ca n-a platit telefoanele la Centrul Militar (abuz in functie). Si sta omul ala bolnav in
puscarie... Domnul Ponta nu explica si nu explica ca a fost cu socrul lui, Ilie [Sarbu]... Omul asta vrea sa ia
voturi din stanga dupa ce a omorat toata stanga si i-a bagat pe toti in puscarie. Si suntem o tara pur si
simplu numai cu lideri in puscarie. Si e participant el, cu socrul lui si cu finul lui (domnul Maior) si cu nasul
lui (domnul Oprea)... Deci va dati seama ca e famiglia. Cei din Sicilia sunt mici copii! (...)

Omul asta l-a amenintat pe Crin Antonescu la masa! In momentul cand n-a mai vrut sa voteze in Parlament,
l-a amenintat pe Crin Antonescu: 'Vezi ca poate te duci la puscarie!' Mi-a povestit Crin Antonescu. N-am
fost de fata, dar au mai fost oameni importanti de fata si se poate confirma acest lucru. Mai era inca un
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coleg. Le-a spus: 'Aveti grija, ca poate va duceti la puscarie! Vedeti ca se doresc alte lucruri in Romania,
nu ce vreti voi!'”
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