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Marcel Vela neaga ca a fost informator al
Securitatii
Intr-o fisa care circula intens pe retelele de socializare scrie ca dupa ce a
terminat liceul, Marcel Vela a fost „agent incasator” si pentru ca era „manat de
sentimente patriotice”, ar fi fost recrutat ca informator in 1987 (facsimil mai
jos). Potrivit documentului care circula online, Vela si-ar fi desfasurat
activitatea de informator in mediul rural, ocupandu-se de turisti. Persoana
care l-a recrutat ar fi fost lt.Ion Jurca, relateaza stiripesurse.ro.
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Ministrul de Interne spune ca fisa este o facatura realizata in anul 2000 de catre adversarii sai
politici de pe plan local, pentru a fi folosita in alegerile locale de la acea vreme. Marcel Vela
afirma ca CNSAS a decis in 2001, 2007 (facsimile mai jos) si 2019 ca nu a colaborat cu
Securitatea si ca inclusiv SRI a zis ca documentul este fals.
Vela mai afirma ca fisa este distribuita masiv in mediul online pentru ca de cand a venit ministru a
deranjat probabil „lumea baietilor destepti” din Interne.
„Observ ca in aceste zile este o efervescenta crescuta a atacurilor la adresa mea, deranjand
probabil prea tare lumea ,,baietilor destepti" din zona Ministerului Afacerilor Interne. Sa nu uitam
ca MAI are un buget total de aproximativ 4 miliarde de euro si un ministru nou, venit din
provincie, fara sa stie hatisurile si conexiunile tridimensionale din aceasta zona, deranjeaza

foarte multe persoane. Revenim la ultimul atac, cel cu securitatea, o ciorba reincalzita cu
fluturasii imprastiati in campania electorala din anul 2000 impotriva unor candidati incomozi. Pe
acest subiect SRI a dat la vremea respectiva un comunicat precum ca pliantele respective sunt
false (in 4 iunie 2000). Pentru curiosi si conturile false de pe Fbk, afisez mai jos corespondenta
din 2001 si Decizia CNSAS din 2007. Totodata, amintesc ca s-au verificat arhivele si in anul
2019, iar concluziile CNSAS sunt publicate acum pe site-ul www.cnsas.ro la rubrica ,,Mentinere
Decizii". in rest, sa auzim numai de bine si va doresc un An Nou fericit, tuturor!”, a scris Marcel
Vela pe Facebook.
El a publicat si documentele de la CNSAS.
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