Scris de newsreporter pe 24 noiembrie 2017, 11:04

O noua 'BOMBA' aruncata de Daniel Dragomir:
Cine ar fi uneltele de baza ale retelei Dumbrava
Daniel Dragomir a publicat episodul 3 al dezvaluirilor despre secretarul
general al SRI Dumitru Dumbrava. Miercuri, fostul colonel SRI, Daniel
Dragomir, a prezentat pe blogul personal ca unul dintre judecatorii caruia
Dumbrava ii da ordine este Horia selaru. Dumbrava avea un cont pe
Facebook scris cu grafie georgiana, cont pe care l-a inchis chiar ieri. Potrivit
lui Dragomir, Dumbrava mai detinea si un cont de Instagram, dupa cum se
poate observa in capturile facute de fostul colonel SRI, transmite
stiripesurse.ro.
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"Mihai Politeanu si Alex Costache
Doua din uneltele de baza ale retelei Dumbrava.
Aseara, Silviu Manastire a precizat ca surse SRI i-au confirmat ca acel cont fals de FB era folosit
de Dumbrava.
Tot aseara la B1 am atras atentia ca acest Hopa Mitica mai avea si un cont de Instagram.
Dupa 30 de minute i l-au inchis si pe acesta.
Sa incepem sa clarificam putin si contul de instagram al lui gongadze_24 alias generalul SRI
Dumbrava. Unde “regina contului” era din nou procuroarea Alexandra Carmen Lancranjan.

Mai multe despre culoarele ONG si media in care activeaza Mihai Politeanu si Alex Costache in
curand. Se tot chinuie sa-si stearga urmele. Le urez succes.", a scris Daniel Dragomir pe blog.
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Daniel Dragomir. Generalul Dumbrava o
coordoneaza de ani buni pe procuroarea
lui Dragnea
ADRESA: http://crct.ro/nrRj
Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a facut miercuri o serie de
dezvaluiri despre natura relatiei dintre generalul Dumitru
Dumbrava, devenit cunoscut dupa declaratia potrivit careia
instantele constituie ”camp tactic” pentru SRI, si procuroarea
DNA Alexandra Lancranjan, cunoscuta drept ”Veverita”, cea
care instrumenteaza dosarul liderului PSD Liviu Dragnea.
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Oameni dusi cu cercul la varful SRI
ADRESA: http://crct.ro/nrRm
Depozitia generalului SRI Dumitru Dumbrava in fata Comisiei de control a activitatii SRI este o dovada cat se
poate de elocventa ca la varful acestei institutii, condusa de Eduard Hellvig, exista oameni dusi cu cercul. Iar
Dumbrava nu este un personaj oarecare. El a condus ani de zile departamentul juridic al institutiei iar in
prezent, presupun printr-o promovare, este ditamai seful cancelariei directorului SRI. O pozitie cheie. Prin
mana lui trec toate documentele. Dupa scandalul Anaconda, alt general SRI, sef al acoperitilor din presa,
dupa cutremul Coldea, iata vine la rand si taraboiul legat de Dumbrava.
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Daniel Dragomir, noi dezvaluiri: Sufrageria
lui Oprea o sa para o plimbare in parc
ADRESA: http://crct.ro/nrRa
Locotenent-colonelul (r) SRI Daniel Dragomir continua seria
dezvaluirilor pe blogul personal. Marti seara, cu o zi inainte de
audierea generalului Dumitru Dumbrava in Comisia
parlamentara de control a activitatii Serviciului, Dragomir face
public un cont de Facebook despre care spune ca este chiar
al secretarului general al SRI, transmite stiripesurse.ro.

ADRESA: http://crct.ro/nrRF

