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TOVARASUL LUI FLORIAN –
Dezvaluirile maiorului SRI Daniel
Florea despre procurorul militar
Nicolae Lupulescu: “Se lauda la mine
cu prietenia sa cu Florian Coldea, la
care mergea frecvent... A ajutat-o pe
Kovesi la intocmirea lucrarii de
doctorat... A omorat foarte multe
dosare celebre, fiind unul din cei care
au ajutat la ingroparea dosarului
Revolutiei si al Mineriadelor... Nu isi
doreste vreo recalibrare a DNA, doar
functia de sef undeva, caci dupa asta a
alergat toata viata”
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Acuzatii dure la adresa generalului maior Nicolae Lupulescu (foto), unul dintre candidatii la sefia DNA. Maiorul
SRI (r) Daniel Florea dezvaluie legaturile pe care Nicolae Lupulescu le-ar avea cu fostul prim-adjunct al SRI,
generalul Florian Coldea, dar si "performantele" pe care acesta le-a avut in cariera sa de procuror.
Daniel Florea arata intr-o postare pe Facebook ca procurorul Nicolae Lupulescu s-ar fi laudat in fata sa ca este
prieten cu generalul Florian Coldea, la care mergea frecvent. De asemenea, afirma ca Lupulescu ar fi ajutat-o si pe
fosta sefa DNA Laura Kovesi la intocmirea lucrarii de doctorat.
Pe de alta parte, fostul ofiter Daniel Florea dezvaluie ca Nicolae Lupulescu este cel care a lucrat denuntul depus
de el impotriva fostului sef al Directiei Judetene de Informatii Prahova, colonelul SRI Marin Constantin, a
vestitului procuror Mircea Negulescu, zis “Portocala”, dar si impotriva altor persoane. Daniel Florea precizeaza
ca desi cele relalate de el priveau posibile fapte de coruptie care ar fi fost comise de mai multi ofiteri ai SRI,
denuntul si audierea sa ar fi fost trimise de Lupulescu, prin seful sau de atunci, chiar la Serviciul Roman de
Informatii. (click aici pentru a citi).
Nu in ultimul rand, fostul ofiter SRI Daniel Florea subliniaza ca Lupulescu a omorat foarte multe cauze celebre, fiind
unul din cei care au ajutat la ingroparea dosarului Revolutiei si al Mineriadelor.

Iata postarea facuta pe Facebook de Daniel Florea:

“La Romania Tv vad ca mai candideaza unul la sefia DNA. Cum stiu bine cine e generalul Lupulescu Nicolae,
trebuie sa facem cunoscute cateva amanunte din cv-ul nevorbit al 'omului Sistemului'.
Deci:
1. asta a fost unul din pilotii de elicopter al lui Nicolae Ceausescu.
2. habar nu are de munca de procuror, asta explicandu-mi-o procurori din DNA cu care a fost coleg, dar si politisti
judiciari din aceiasi institutie.
3. denuntul meu a fost lucrat de el. Denuntul il privea si pe colonelul SRI Marin Constantin - securist,
probabil viitor 'condamnat definitiv', pentru ca a fost agent al Securitatii ca organ de politie politica. Il mai
privea pe procurorul minunat - Negulescu Mircea si alte persoane, toate cu probleme (mai mari sau mici)
penale.
Denuntul si audierea mea a fost trimisa SPRE INFORMARE conducerii SRI, in baza protocolului dintre cele
doua institutii, de catre Lupulescu (prin seful sau de atunci - Ioan Alexandru.
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Lupulescu se lauda la mine cu prietenia sa cu Florian Coldea, la care mergea frecvent - daca asta nu va
zice nimic....ce sa mai spunem.
Nu a terminat dosarul meu prin audierea mea pentru toate acuzele, a facut doar o audiere superficiala, cu trimitere
doar la activitatea mea si la motivul pentru care am venit la DNA sa fac denunt. Asta este si motivul pentru care a
clasat dosarul - ca eram dat afara din SRI, desi eu am fost dat afara pentru ca am facut denuntul la DNA, deci
efectul era cauza in mintea profesionistului Lupulescu.
4. Lupulescu este cel care a ajutat-o pe Kovesi la intocmirea/ redactarea lucrarii de doctorat in drept (ma
rog se spune ca Kovesi a copiat din lucrarea lui).
5. Lupulescu a omorat foarte multe dosare celebre, fiind unul din cei care au ajutat la ingroparea dosarului
Revolutiei si al Mineriadelor. Alt dosar greu, omorat, este cel al accidentului aviatic de la Tuzla, unde au
murit vreo 12 militari - ei au fost vinovatii de serviciu.
6. Are o varsta de 'genist' - peste 60 de ani.
7. Este neagreat inclusiv la PG, Sectia Militara, intrucat este doar un alergator de curse scurte, de unde poate
profita. Nu isi doreste vreo recalibrare a DNA, doar functia de sef undeva, caci dupa asta a alergat toata
viata.
8. Este absolventul scolii militare de aviatie Bobocu, promotia 1976. Daca vrem sa schimbam societatea cu
generali nascuti si crescuti sub aripa Securitatii, atunci suntem o natie de tampiti”.
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