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SA TRAITI TOVARASE COLDEA –
Procurorul DNA Marian Vaetisi i-a
infierat pe colonelul SRI Florin Gulianu
si pe maiorul SRI Daniel Florea care au
indraznit sa faca plangere impotriva
marelui general Florian Coldea.
Halucinant, procurorul i-a acuzat pe
Gulianu si Florea de “copy-paste”, cu
ironii ieftine: “Din cele prezentate de
cei doi (sau numai de unul)”. Clasarea
a fost mentinuta de Curtea Militara de
Apel fix in ziua in care generalul
Dumbrava de la SRI a facut o vizita in
instanta (Ordonanta)
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Lumeajustitiei.ro a prezentat miercuri, 25 octombrie 2017, un document bomba privind vizitele pe care vestitul
general Dumitru Dumbrava de la SRI, cel care a recunoscut existenta “campului tactic” in instante si
parchete, le-a facut la Curtea Militara de Apel Bucuresti. Chiar la presedintele acestei instante, generalul
Gheorghe Manea. Vizitele au avut loc chiar in zilele in care pe rolul respectivei instante se afla o plangere impotriva
solutiei de clasare dispuse de DNA intr-un dosar care il privea pe generalul Florian Coldea, fost sef operativ al SRI,
dar si pe alti sefi din Serviciul Roman de Informatii. De afltfel, una dintre vizitele lui Dumbrava a fost fix in ziua in
care Curtea Militara de Apel a respins plangerea impotriva solutiei de clasare a DNA (click aici pentru a citi). In
editia de astazi, Lumeajustitiei.ro prezinta ordonanta de clasare dispusa de colonelul magistrat Marian Vaetisi,
procuror militar in cadrul Sectiei de combatere a infractiunior de coruptie savarsite de militari. Documentul
a fost publicat pe site-ul secretelesistemului.ro, de maiorul (r) SRI Daniel Florea, cel care a facut mai multe
dezvaluiri despre mizeriile din SRI, el insusi fiind dat afara din Serviciu in mod abuziv si confruntandu-se
apoi cu furia partenerului de “Binom” al SRI, ne referim la parchetul anticoruptie.

Halucinant este insa modul in care procurorul DNA Marian Vaetisi a dispus clasarea cauzei care ii privea pe
generalul Florian Coldea si alti sefi din SRI. A fost practic un simulacru de ancheta, credem noi, neurmarindu-se
altceva decat spalarea generalului Coldea.

Dosarul a fost deschis in urma unei sesizari depuse de colonelul (r) SRI Florin Gulianu, fost sef sector
contraspionaj in cadrul Directiei Judetene de Informatii Prahova, care a formulat plangeri impotriva urmatorilor
ofiteri SRI:
-generalul Florian Coldea;

-colonelul Marin Constantin;

-generalul Vasile Ghita;
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-colonelul Bogdan Pasare;

-capitanul George Damureanu;

-colonelul Gabriel Anghel;

-locotenent-colonelul Vasile Georgescu;

-locotenent-colonelul Marian Dumitrescu;

-colonelul Marius Vranceanu;

-capitanul Mihnea Neagu;

-maiorul Bogdan Alexandru George;

Faptele sesizate au fost de abuz in serviciu, uzurparea functiei, omisiunea sesizarii organelor judiciare,
delapidare, fals intelectual si uz de fals, DNA incepand urmarirea penala in rem la data de 9 septembrie 2014,
extinzand-o ulterior, in 17 octombrie 2014, si pentru luare de mita si dare de mita. Acuzatiile lui Gulianu au fost
sustinute si de maiorul (r) Daniel Florea, fost sef al biroului de securitate interna la Directia Judeteana de
Informatii Prahova, care a formulat la randul sau o plangere penala. Dosarul a fost finalizat de procurorul Vaetis
cu solutii de clasare si de disjungere, aceste din urma dosare rezultate dupa disjungere fiind evident uitate prin
sertare.

Va asteptati ca ordonanta sa contina aspecte concrete prin care procurorul DNA sa arate de ce nu se sustin
acuzatiile aduse de Gulianu si Florea? Ei bine, ordonanta nu este altceva decat un mic rechizitoriu pe care
procurorul Vaetis il face impotriva celor doi ofiteri care si-au permis sa faca plangere impotriva lui Coldea.
Spre exemplu, procurorul DNA il infiereaza pe Daniel Florea intrucat plangerea acestuia este “o copie a celei
depuse de col. (rez) Gulianu Florin, copie ce a fost adaptata prin schimbarea numelui si a mentiunilor cu privire la
inscrisurile care ii privesc personal pe fiecare” si il acuza de “copy-paste”. De asemenea, lui Florin Gulianu i se
reproseaza ca a formulat denunt pentru pretinse fapte comise in 2001, abia in 2014, dupa ce a fost trecut in
rezerva. Ciudata abordare a procurorului, care pare sa fi uitat de practica DNA care face dosare pe banda rulanta
pe baza de denunturi care se refera la pretinse infractiuni comise cu ani multi in urma. La altii este in regula, dar nu
si cand vine vorba despre sefi din SRI.

In ceea ce-l priveste pe generalul Florian Coldea, in ordonanta de clasare se retine totusi un aspect interesant,
care ar fi putut sa-i dea mari batai de cap fostului sef operativ al SRI. Concret, colonelul Florian Gulianu l-a acuzat
pe Coldea de uzurparea functiei prin faptul ca “acesta a dat ordine in locul directorului SRI, a dispus masuri
prin ordine rezolutive, a luat hotarari singur, a blocat documentele la nivelul sau si, in final, formal, atunci
cand unele acte administrative trebuiau emise la nivelul directorului, i le-a prezentat acestuia in mapa la
semnat, asigurandu-l probabil ca totul este in regula (temeinic, legal/procedural) dezinformandu-l cu privire
la adevarata situatie de fapt si de drept. (…) Avand in vedere si importanta domeniului, o eventuala
declasificare, la acest moment si in aceasta procedura, a inscrisurilor, pentru a fi depuse la dosarul cauzei,
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nu se impune, fiind cel putin inoportuna”. In opinia noastra, procurorul ar fi trebuit sa aiba habar de
continutul documentelor la care facea referire colonelul Gulianu pentru a avea o imagine de ansamblu si a
lua o decizie in cunostinta de cauza. Insa pentru asta, trebuiau declasificate acele documente semnate de
fostul-prim adjunct al SRI. Si cine stie ce ar fi iesit la iveala, iar cu siguranta acest lucru nu ar fi fost in
vreun caz agreat de Florian Coldea. Asa ca s-a considerat ca nu este oportun si s-a decis clasarea.

Iata solutia de clasare dispusa de procurorul DNA Marian Vaetisi, care a fost mentinuta de Curtea Militara
de Apel fix in ziua in care aceasta instanta a fost vizitata de generalul SRI Dumitru Dumbrava:
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*Cititi aici mai multe despre secretele sistemului
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