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NOTA LUI COLDEA – Informarea
generalului SRI Florian Coldea poate
rasturna dosarul „Gala Bute”: „Una
dintre notele SRI venea chiar de la
Coldea... Sunt foarte importante. Vor fi
lucruri interesante acolo... Se vede clar
care erau relatiile dintre inculpatii din
dosar, oamenii de afaceri din dosar, si
cum eu nu am fost implicata
niciodata... Unii dintre ei au simtit
nevoia sa scape dand vina pe mine”
(Document)
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Extrem de ciudata situatia in care s-a ajuns in celebrul dosar “Gala Bute”, in care Elena Udrea a fost trimisa in
judecata pentru presupuse fapte de luare de mita, abuz in serviciu si tentativa la folosirea de documente ori
declaratii false, inexacte sau incomplete pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene. Intregul dosar poate fi
rasturnat chiar de catre cel pe care Elena Udrea l-a acuzat ca, impreuna cu sefa DNA Laura Kovesi, a executat-o
si aruncat-o in arest. Este vorba despre prim-adjunctul SRI, generalul Florian Coldea (foto).
Recent, Lumeajustitiei.ro a dezvaluit ca Elena Udrea a solicitat Completului de 3 judecatori al ICCJ, format
din judecatoarele Angela Dragne, Leontina Serban si Florentina Dragomir, pe masa carora se afla dosarul
“Gala Bute” (dosar nr. 1532/1/2015) sa trimita adrese catre DNA si SRI in legatura cu o alta cauza DNA si note
informative ale SRI care ar privi inculpatii si martorii din cauza. Udrea a explicat in solicitarea catre ICCJ ca notele
SRI ar demonstra existenta unei “conivente infractionale” dintre inculpati si martorii din dosar, coniventa din care
ea nu facea parte, in conditiile in care numele sau nu apare in documentele SRI. Iata ca Elena Udrea a facut noi
dezvaluiri interesante despre acest aspect.

Dosarul de la DNA Alba Iulia

Invitata miercuri seara, 9 noiembrie 2016, la TVR, Udrea a relatat cum a ajuns sa afle despre pretinsele legaturi
dintre inculpatii si martorii din dosar: „I-a venit o adresa de la DNA Alba (n.r. - fostul consilier al Elenei Udrea,
Stefan Lungu, inculpat in dosarul 'Gala Bute'), cu care a venit la mine, mi-a spus ca este chemat la DNA Alba, ca
nu are avocat si era si destul de speriat, si daca pot sa-i recomand un avocat. L-am intrebat despre ce este vorba,
ce ar putea sa fie. Cu acea ocazie – asta am povestit la instanta si el a confirmat ca asa stau lucrurile – abia
in septembrie 2011, am aflat ca domnul Stefan Lungu avusese o relatie pe bani, prestase servicii de media,
de comunicare, de promovare, pentru un om de afaceri Gardean (n.r. - Adrian Gardean, martor in dosarul
'Gala Bute'), care este parte in dosar. Atunci aflasem eu ca domnul Stefan Lungu a avut relatii de
colaborare cu domnul Gardean. Domnul Stefan Lungu a confirmat tot in instanta. Eu am cerut ca acel
dosar despre care domnul Stefan Lungu face vorbire sa fie adus ca proba in favoarea mea in instanta in
care se judeca dosarul 'Gala Bute'”.

Semnatura lui Coldea
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O alta dezvaluire a Elenei Udrea priveste notele SRI la care a facut trimitere, note ce ar proba ca inculpatii si
oamenii de afaceri din dosar aveau relatii mai vechi si ca “unii dintre ei au simtit nevoia sa scape dand vina pe
mine”. Asadar, Udrea a precizat ca una dintre notele SRI este semnata chiar de prim-adjunctul SRI Florian
Coldea:

“Eu am cerut lucrul acesta pentru ca daca acest dosar de la DNA Alba din 2011 este adus ca proba in instanta,
este o proba foarte importanta, plus notele SRI din 2011 si din 2010...acolo se vede clar care erau relatiile
dintre inculpatii din dosar, oamenii de afaceri din dosar, ce relatii aveau si cum eu nu am fost implicata
niciodata, in niciun fel. Eu de aceea am cerut acest dosar, aceste note, pentru a se vedea faptul ca niciodata nu
am fost implicata in relatiile dintre ei. Cand s-a ajuns la ei si i-au intrebat procurorii cu mine arestata, sau cu
mine pe cale de arestare despre subiect, evident ca unii dintre ei au simtit nevoia sa scape dand vina pe
mine. (…) Eu vorbesc despre note SRI care au ajuns la DNA. Important este ce s-a intamplat cu informarile care au
ajuns de la SRI la DNA, acel dosar din 2011, care contine aceste informari. (…) Una din notele SRI, asa cum imi
amintesc, venea chiar de la domnul Coldea. Din dosarul 'Gala Bute'... Sunt foarte importante acele note,
desecretizarea, si dosarul de la Alba este foarte important sa ajunga la ICCJ. Vor fi lucruri interesante
acolo”.

*Cititi aici solicitarea Elenei Udrea formulata la Inalta Curte privind notele SRI si dosarul de la DNA Alba
Iulia

*Cititi aici rechizitoriul DNA din dosarul Elenei Udrea
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