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MAFIA SRI-DNA A SEMANAT TEROARE - Cutremuratoarea dezvaluire a fostului sef SRI Alba, Ioan Tarnu,
despre represaliile suferite pentru ca i-a interceptat pe Kovesi si tata Lascu: “M-a sunat Coldea: 'Va pregatiti
de arestare'... 'Bai baiatule, sa-ti bagi mintile in cap. Eu sunt generalul Ghita si trebuie sa stiu tot ce misca in
Justitia din Romania'... Am fost la o intalnire la care a participat si Kovesi... L-au pus pe Berbeceanu sa
gaseasca un tip sa ii strecoare fiicei mele droguri in geanta”
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Una din cele mai grave marturii despre statul mafiot care a pus stapanire pe Romania in perioada regimului Traian
Basescu a fost facuta la Antena 3 de fostul sef al structurii judetene SRI Alba, Ioan Tarnu (foto 2), care s-a
trezit cu cariera distrusa si trimis in judecata de DIICOT, dupa ce a pus in practica cateva mandate de
supraveghere pe siguranta nationala. Problema a fost insa ca pe respectivele interceptari, pe care le-a facut,
culmea, din dispozitia structurii teritoriale DNA Alba, au cazut procurorul Ioan Lascu, tatal Laurei Kovesi,
prim-procurorul Parchetului judecatoriei Sibiu, Sorin Apostu, dar mai ales insasi. Ultimii doi au fost interceptati cu o
camera video montata in lustra din biroul prim-procurorului Apostu de la Sibiu.
Colonelul Tarnu a mai dezvaluit faptul ca ordinul de executie a sa si de inscenare a dosarului care l-a vizat
a fost dat de generalii Florian Coldea si Vasile Ghita, acesta din urma seful Structurii de Securitate din SRI,
de la care a primit numeroase umilinte si amenintari. Kovesi a fost demascata ca venea la sedintele
operative ale SRI din tara impreuna cu generalul Florian Coldea (foto 1 dreapta), in calitate de insotitoare a
acestuia. Mai mult, colonelul Tarnu acuza faptul ca, pentru a fi dat jos din functia de sef al SRI Alba, s-ar fi
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incercat, prin intermendiul vestitului comisar Traian Berbeceanu (foto 1 centru), colaborator al lui Kovesi,
sa se strecoare doua pliculete de droguri in geanta fiicei sale, pentru ca apoi copilul sa fie inculpat pentru
trafic de droguri si distrus ca fiinta umana.
Cititi cutremuratoarele declaratii care ar trebui sa se finalizeze cu o ancheta serioasa pe linia DIICOT si,
credem noi, cu inculparea fostilor sefi ai SRI, dar si a executantilor care au pus in opera distrugerea unui
om care a aflat secrete despre familia lui Kovesi:
“In iunie 2010 eram la birou, mi-a venit un plic de la DNA Alba. In plic erau autorizatii pentru interceptari telefonice
in cazul Apostu. Am sunat-o pe sefa DNA Alba si i-am spus ca a ajuns un plic la mine. Am intrebat daca nu trebuia
sa ajunga in alta parte. Ea mi-a spus ca plicul e pentru mine, cu dedicatie. A precizat ca se temea ca daca il trimite
la Sibiu, se termina cazul. Procurorul a precizat ca are incredere in mine ca voi reda fidel interceptarile. In acest
caz am fost doar prestator de servicii tehnice. Am chemat doi oameni si le-am spus sa fie discreti si sa redacteze
convorbirile cat mai fidel. N-am vrut sa stiu cine sunt persoanele care urmau sa fie interceptate.
In septembrie, dupa ce am venit din concediu, m-a sunat coordonatorul meu de la Bucuresti, generalul
Ghita. M-a intrebat daca dosarul Apostu este la mine. I-am spus ca da. A spus ca el de ce nu stie nimic de
asta. El stia foarte multe. Si ar fi trebuit sa stie de cazul Apostu, pentru ca aveam aprobare si de la
Bucuresti. Dar era un dosar al DNA, nu eram obligat sa-l informez pe Ghita. Generalul mi-a spus: 'Bai
baiatule, sa-ti bagi mintile in cap. Eu sunt generalul Ghita si trebuie sa stiu tot ce misca in Justitia din
Romania'.
Am avut impresia ca suntem in anii '50, nu in 2010. I-am spus ca dosarul este al DNA si ca eu prestez niste
servicii. Am dedus la acel moment ca stia multe despre dosar. Deja aparuse ceva in presa cu familia Lascu, cu
doamna Kovesi. Tatal Codrutei Kovesi picase pe interceptari in discutiile avute cu Apostu. Ma gandesc ca asta l-a
deranjat pe Ghita, de asta a fost reactia asa de dura la adresa mea.
In octombrie au inceput iar telefoanele. Generalul Ghita intreba ce se intampla. DNA finalizase cazul si-l ridicase pe
Apostu. Ghita, pe un ton ridicat, mi-a sugerat ca ar trebui sa-mi dau demisia. Cand intrebam ce n-am facut bine, de
ce trebuie sa-mi dau demisia, amutea.
In noiembrie am fost la Sibiu la o intalnire a cadrelor teritoriale a SRI la care a participat si Florian Coldea si
Codruta Kovesi. Coldea a discutat cu toata lumea, a dat mana cu oamenii, insa pe mine m-a ignorat total.
Privind in urma si gandind la rece, atunci ar fi trebuit sa-mi dau demisia, pentru ca mi-as fi scutit familia de
necazuri. Am fost o fire orgolioasa.

La scurt timp, au inceput sa ma sicaneze. Unii ofiteri mi-au cerut sa fac diverse interventii, sa ma faca sa gresesc
din punct de vedere managerial. Pentru ca nu au reusit, au luat un mandat de interceptare pe numele meu pe
siguranta nationala. Cineva s-a dus la Coldea, el la Kovesi, si asa s-a ajuns la Inalta Curte si s-a dat mandat.
Numai ca discutiile mele erau normale, nu era nimic ilegal. Dupa asta, au recurs la cea mai josnica metoda. L-au
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pus pe Traian Berbeceanu sa gaseasca un tip care sa ii strecoare fiicei mele doua pliculete cu droguri in
geanta, dupa care sa o salte, sa o dea la televizor si sa ma oblige sa demisionez. Am aflat asta de la tatal
baiatului care trebuia sa-i puna drogurile fiicei mele in geanta. Ma cunostea de peste 20 de ani. Baiatul avea
un club in Alba, el era sub protectia BCCOA, a fost selectat sa faca asta, dar n-a facut-o si i-a spus tatalui.
N-au reusit nici asta, insa au reusit sa ma bage in Dosarul Utilajelor Furate.
Sa fac o mica paranteza. Pe 5 aprilie 2010 a venit un ofiter la mine si mi-a spus ca are informatii pe linie de trafic
de droguri. Am mers la sefa DIICOT Alba, i-am dat informatia. Mi-a spus ca o sa vada daca vrea Traian sa se
implice, daca are timp (...)
Am avut contact cu sotia lui Stanciu. Stanciu era un cumparator al utilajelor furate. Sotia lui era contabila firmei si
stia multe detalii. Stanciu a venit la mine in audienta la o luna de zile dupa arestarea celor din acest dosar. Ii era
frica ca ii iau tractoarele si pierde banii, pentru ca utilajele erau furate. M-a intrebat cum sa procedeze, i-am spus
ca nu e de competenta mea si l-am pus in legatura cu Berbeceanu. In 20 aprilie ma suna generalul Ghita. Mi-a
spus ca a auzit ca am ceva relatii neprincipiale cu Stanciu si mi-a cerut un raport. I-am spus ca omul asta mi-a dat
informatii. Am facut raportul si l-am trimis, am facut referire si la Berbeceanu. Ei stiau tot ce vorbeam, ce faceam,
pentru ca eram ascultat, nu aveau nevoie de raport.
In 28 aprilie, Florian Coldea a dat ordin sa fiu arestat. A chemat doi ofiteri si le-a spus sa vina la Alba, sa ia
legatura cu Berbeceanu, sa fabrice probe, sa faca orice ca sa fiu destituit din functie si arestat. In 29 aprilie,
Coldea a sunat la sefa DIICOT Alba si i-a spus: 'Va rog sa nu va opuneti masurilor de retinere si arestare a
sefului Directiei de Informatii Alba'. I-a spus ca sunt ratiuni de siguranta nationala si a inchis telefonul. In 1
mai, procurorul Mircea Adrian, cu ajutorul probelor fabricate de Berbeceanu, a inceput urmarirea penala
impotriva mea, fara sa mi se comunice ceva. A doua zi am mers la locul de munca. Ma suna cei doi ofiteri
trimisi de Coldea in Alba: capitanul Alexandru Bogdan si maiorul Dumitrescu Adrian. Mi-au spus sa merg
la sediul IPJ ca sa clarificam anumite chestiuni cu Berbeceanu, si mi-au precizat ca trebuie sa predau
stampilele loctiitorului. Am intrebat de ce, si mi-au raspuns ca o sa fiu retinut si arestat. Mi-au spus ca au
fost trimisi sa execute un ordin si sa nu ma supar pe ei. Dupa cateva minute m-a sunat Florian Coldea pe
telefonul operativ. 'Domnule comandant, va duceti cu baietii si va pregatiti de masuri de retinere si
arestare. Asa am hotarat eu'.
Am iesit afara, iar la poarta ma astepta Berbeceanu cu mandat de aducere. L-am intrebat daca crede ca
acuzatiile sunt reale. Mi-a precizat ca asa a fost ordinul. Am urcat in masina. Aud la radio ca deja se daduse
comunicat de presa in care se spunea ca sunt inculpat si ca urmeaza sa fiu retinut. Desi nu fusesem nici macar
audiat. Am intrat la audieri, procurorul Mircea Adrian a semnat ordonanta de retinere si a spus ca mergem si la
mandat. A zis ca asa e ordinul. Dupa ore de audieri la instanta, judecatorul a refuzat cererea de arestare a
Parchetului. A doua zi am mers la serviciu si am facut sedinta operativa. Au innebunit Coldea si Ghita. Ghita a dat
ordin sa mi se sigileze fisetul si am fost pus la dispozitie.
I-am spus lui Ghita ca n-a tinut cu arestarea si ca nu cred ca procurorul va face contestatie. A avut o
reactie furibunda. Mi-a spus ca procurorul nu face ce-l taie capul si ca sigur o sa faca recurs la Inalta Curte,
ceea ce s-a si intamplat. Numai ca si aici s-a respins cererea de arestare. Nu dupa mult timp, un subaltern
de-al lui Berbeceanu mi-a spus sa nu ma bucur prea mult. Mi-a precizat ca Traian i-a spus ca sigur voi fi
executat. Ceea ce s-a si intamplat, am fost condamnat la trei ani cu suspendare. Toate astea mi s-au
intamplat pentru ca am refuzat sa fiu omul sistemului mafiot”.

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

