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SCUTEA O VANEAZA PE FLOREA VIA
“VEVERITA” – Nici bine nu s-a
desfiintat SIIJ, ca Procurorul General
Gabriela Scutea a cerut redeschiderea
dosarului in care tinta este dusmanul
nr. 1 al magistratilor abuzivi,
procuroarea Adina Florea. Incredibil:
Scutea a admis o cerere de
redeschidere a urmaririi penale
formulata de o asociatie a procurorilor
#rezist din care ea insasi a facut parte.
Inalta Curte are ultimul cuvant
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Nici bine nu s-a asternut praful pe Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), ca a si inceput hartuirea
dusmanului nr. 1 al magistratilor abuziv. Ne referim la procuroarea Adina Florea, in prezent inspector la Inspectia
Judiciara, cea care a instrumentat dosare grele cu procurori care au comis abuzuri in serie in perioada de glorie a
“Binomului DNA-SRI”.
Procurorul General al Romaniei, Gabriela Scutea (foto 1), semnatara a Protocolului PICCJ-SRI din 2009, a
decis redeschiderea unui dosar clasat de SIIJ in care tinta era Adina Florea. Concret, este vorba despre
dosarul privind modul in care fostul ministru de Finante Darius Valcov a intrat in posesia unui alt protocol PICCJSRI, cel din 2016, pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook in anul 2018. La scurt timp dupa acest
moment, Parchetul General, condus la acea data de Augustin Lazar, s-a sesizat din oficiu, incercandu-se
acreditarea ideii ca cea care a copiat protocolul publicat apoi de Valcov ar fi fost Adina Florea. Dosarul a
ajuns in cele din urma la SIIJ, unde a fost clasat de procurorul Eugen Iasinovschi, in 15 mai 2019.
De asemenea, in paralel a fost deschis un dosar si de catre DIICOT, vizandu-l pe Darius Valcov, in care, in
februarie 2020, s-a dispus renuntarea la urmarire penala.

Florea a devenit din nou tinta
La trei ani de la clasarea primita, procuroarea Adina Florea - cea care repetam a devoalat crunte abuzuri
comise de procurorii DNA inclusiv in baza protocolului cu SRI din 2009 semnat de Gabriela Scutea – a fost
transformata din nou in tinta. De data aceasta de catre un alt Procuror General al Romaniei, Gabriela Scutea,
probabil cel mai slab sef al Ministerului Public din ultimii ani, in opinia noastra. Site-ul presshub.ro a dezvaluit marti,
12 aprilie 2022, ca Procurorul General al Romaniei Gabriela Scutea solicita la Inalta Curte de Casatie si
Justitie confirmarea redeschiderii urmaririi penale in dosarul Adinei Florea. Instanta suprema a stabilit
termen pentru discutarea cererii joi, 14 aprilie 2022 (vezi facsimil).
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Scutea a admis cererea unei asociatii #rezist din care a facut parte
Redeschiderea urmaririi penale a fost decisa de catre Gabriela Scutea in urma unei cereri formulate de
asociatia procurorilor activisti Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor. O asociatie fondata de
procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan, zisa “Veverita”, si din care, atentie a facut parte insasi
Gabriela Scutea. De altfel, asa cum se poate vedea si din poza alaturata, Gabriela Scutea (foto 2 stanga) si
Alexandra Carmen Lancranjan (foto 2 dreapta) obisnuiau sa imparta aceleasi trepte cand protestau
impotriva Legilor Justitiei adoptate de Guvernul PSD-Dragnea, inclusiv cu unul dintre procurorii cercetati
de Adina Florea, Cristi Ardelean fost procuror la DNA Oradea, in prezent la Parchetul Tribunalului Bihor
(foto 2 dreapta).
Asadar, Procurorul General al Romaniei Gabriela Scutea a redeschis un dosar al Adinei Florea, cerand
confirmarea redeschiderii urmaririi penale la ICCJ, in urma unei solicitari venite din partea unei asociatii din care a
facut parte. Cam miroase a incompatibilitate, din punctul nostru de vedere.
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