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HELLVIG II ELIMINA PE OAMENII LUI
COLDEA – Generalul Gabriel Statescu,
seful Directoratului de comunicatii din
SRI, care se ocupa si cu monitorizarea
online, a fost trecut in rezerva de
Klaus Iohannis, la cererea directorului
Serviciului Eduard Hellvig. Statescu a
fost pus in fruntea comunicatiilor
online de Florian Coldea si promovat
in grad, in 2011, de Traian Basescu
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Serviciul Roman de Informatii se reformeaza sub conducerea directorului Eduard Hellvig (foto), dupa retragerea
fortata a fostului sef operativ al SRI Florian Coldea. Presedintele Klaus Iohannis a semnat trecerea in rezerva a
generalului Gabriel Statescu sef al Directoratului de comunicatii si tehnologia informatiei, care se ocupa si
cu monitorizarea online, masura fiind luata la cererea sefului SRI Eduard Hellvig. Anuntul a fost facut intr-un
comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale din 8 martie 2017, care arata ca Iohannis a semnat
"decretul privind trecerea în rezerva a domnului general de brigada – cu o stea Statescu Gabriel din Serviciul
Roman de Informatii". Anuntul trecerii in rezerva a generalului Gabriel Statescu reprezinta o lovitura dura
pentru vechea garda din SRI, daca tinem cont de faptul ca Statescu era cunoscut ca fiind unul dintre
oamenii de incredere ai lui Florian Coldea.
Gabriel Statescu a promovat in grad in 2011, cand fostul presedinte Traian Basescu a semnat, la finalul
lunii martie, decretele privind "acordarea gradului de general de brigada – cu o stea coloneilor DanValentin Capsuna si Gabriel Statescu, din Serviciul Roman de Informatii".

Despre Gabriel Statescu dezvaluia, doi ani mai tarziu, in 2013 fostul senator Valer Marian ca a fost numit in functia
de sef al Directoratului de comunicatii si tehnologia informatiei chiar de Florian Coldea. Potrivit declaratiei politice
din 22 martie 2013 a lui Valer Marian, promovarea a avut loc "dupa numirea in functia de prim-adjunct al
directorului SRI, generalul Florian Coldea" acesta numind “in functii importante de sefi si de loctiitori de
unitati oameni de incredere si buni executanti, ca de exemplu: (...) generalii Gabriel Statescu, (…) – sefi de
unitati si diviziuni."

Decizia de debarcare a lui Gabriel Statescu din SRI, are loc in contextul in care Eduard Hellvig a denuntat
protocoalele incheiate de Serviciul Roman de Informatii cu diverse institutii economice sau din justitie,
reclamand ca prevederile lor nu se coreleaza cu legea, dar si in contextul in care, in urma cu doar o zi, seful SRI
a anuntat ca va retrage cei 28 de ofiteri ai Serviciului care activau in cadrul Directiei Generale Antifrauda
Fiscala din ANAF inca din anul 2014. Confirmarea acestei masuri a venit intr-un raspuns acordat Mediafax.ro, in
care se preciza ca “directorul SRI, in baza unei analiza, a initiat demersurile legale pentru incetarea detasarii
ofiterilor din cadrul ANAF”.
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