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MAGISTRATI IN RETEAUA PAHONTU – Dezvaluiri despre ordinele lui Iohannis transmise magistratilor prin
intermediul sefului SPP Lucian Pahontu: “Locul pe care il avea Coldea in acest sistem ocult este luat de mult
de Pahontu, care transmite ordine la magistrati din partea lui Iohannis... Problema o reprezinta aceasta
presiune uriasa, nenorocita, pe care Pahontu si acest sistem ocult o pun si asupra procurorului, si asupra
judecatorului” (Video)
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Exista in Romania magistrati care primesc ordine de la presedintele Klaus Iohannis prin intermediul sefului
Serviciului de Paza si Protectie (SPP) Lucian Pahontu (foto centru, tinandu-i paltonul lui Iohannis).
Dezvaluirea ii apartine fostului presedinte PSD Liviu Dragnea.
Intr-un interviu acordat Lumea Justitiei (click aici pentru a citi), Liviu Dragnea precizeaza ca Lucian Pahontu i-a
luat locul fostului sef operativ al SRI, generalul Florian Coldea, in Sistemul ocult care conduce Romania, desigur si
cu arma dosarelor. Dragnea vorbeste despre o ampla retea pe care o detine deja seful SPP, acesta beneficiind
atat de structuri de ascultare, cat si de structuri de informatii, gratie bugetului foarte mare pe care il are la
dispozitie. In acest sens, Liviu Dragnea relateaza cum ofiterii SPP sunt pusi sa dea note informative despre ce a
facut demnitarii pe care ii protejeaza, informatiile ajungand evident la Lucian Pahontu.
Dar nu doar atat, caci acelasi Pahontu, afirma Dragnea, este cel care transmite magistratilor ordine venite direct de
la presedintele Klaus Iohannis. Totul s-ar intampla inclusiv prin presiunile infernale pe care Pahontu si sistemul
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ocult pe care il gestioneaza in numele lui Klaus Iohannis le-ar face atat asupra judecatorilor, cat si asupra
procurorilor.
In tot acest context trebuie sa amintim o informatie extrem de interesanta, dezvaluita de Lumea Justitiei in urma cu
ceva vreme. Si anume pana si actuala sefa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorea Corina Corbu,
beneficiaza chiar de paza de la SPP (click aici pentru a citi).

Iata declaratiile lui Liviu Dragnea privind ordinele lui Klaus Iohannis
transmise magistratilor prin intermediul sefului SPP Lucian Pahontu:
“Stiu din ceea ce spuneau unii ofiteri SPP ca li se cerea de catre Pahontu direct o informare detaliata
despre ceea ce a facut demnitarul pe care il proteja si cu care era in ziua respectiva. Sa stiti ca au fost ofiteri
SPP care au refuzat sa faca astfel de informari, pentru ca nu aveau niciun fel de baza legala pentru asa ceva si,
incet-incet, au fost mutati, trimisi, retrogradati si asa mai departe.
Daca ati adus discutia despre SPP, dumneavoastra chiar trebuie sa intelegeti, pentru ca sunteti un om foarte
informat si curajos. Locul pe care il avea Coldea in acest Sistem ocult, Binom, dosare si asa mai departe,
este luat de mult de Pahontu, de Lucian Pahontu, care este seful SPP-ului, care are structura de informatii,
care are structuri de ascultare, care are un buget foarte mare, si care are legaturi foarte dese, si transmite
ordine la magistrati din partea lui Iohannis.
(...)
Categoric. Eu m-am gandit mult in aceasta perioada si am spus-o si la prima mea iesire publica. Si o spun si acum:
problema in Romania in aceasta speta nu o reprezinta judecatorii. Problema o reprezinta aceasta presiune
uriasa, nenorocita, pe care Pahontu si acest Sistem ocult, pe care il gestioneaza in numele lui Iohannis, o
pune asupra magistratilor. Este o presiune uriasa pe care o pune si asupra procurorului, si asupra
judecatorului. Atata timp cat aceasta oculta nu va fi rupta, sfasiata, in Romania nu o sa poti sa speri ca va
reaparea increderea in Justitie. Pentru ca se vorbeste foarte mult, sunt foarte multe lucruri intamplate de care din
ce in ce mai multi oameni au aflat si stiu. Omul de langa tine, ruda ta, prietenul tau, afli prin ce a trecut si lumea si-a
facut deja o parere”.
* Cititi aici integral interviul cu fostul presedinte PSD Liviu Dragnea
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