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Dezvaluiri incendiare: cum se smenuiesc
functiile in SRI. si cum se sifoneza informatiile
Dezvaluiri fierbinti ale fostului ministrul liberal Decebal Traian Remes apar
dupa decesul sau, survenit prematur ieri. Intr-un interviu-fluviu luat acum trei
ani, dar aparut doar partial, fostul demnitar spune lucruri extrem de grave,
ceea ce explica, probabil, si de ce el a aparut trunchiat in revista ”Profitul
agricol” si doar in versiunea print, scrie Inpolitics.ro.
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Autorul interviului, Robert Veress, a publicat ieri pe blogul sau forma integrala a
materialului, din care spicuim in rindurile care urmeaza.
Concret, Remes dezvaluie, intre altele, cum se aranjeaza de la nivel inalt ploile in serviciile
secrete: sprijin de la virful politicii in cariera contra informatii de top scurse din sistem la
momentul oportun.
Implicat intr-un celebru scandal de coruptie care a dus si la condamnarea sa, Remes
relateaza modul halucinant in care a aflat ca este urmarit de SRI si cum a facut trafic de
influenta pe linga directorul serviciului.

”Au fost doua surse. Una a fost cumnatul lui(Gheorghe n.n.)
Ialomiteanu, viitorul ministru de Finante. Pe Ialomiteanu l-am avut
director al Directiei Judetene a Finantelor Brasov, cand am fost la
Finante, iar pe sotia lui am avut-o angajata intre 2001 si 2007, la un
punct de lucru din Brasov al firmei noastre de consiliere vamala.
Am ajuns in Brasov cu o treaba de serviciu, iar doamna Ialomiteanu

m-a intrebat daca pot sa-l ajut pe fratele ei. Am intrebat-o ce pot
face pentru el, dar a evitat sa-mi dea amanunte, ramanand sa vina el
sa-mi spuna direct. Omul era la SRI, in Bucuresti, de doi ani de zile.
M-a rugat sa-i pun o vorba buna la Costin Georgescu, ca sa poata
avansa. M-am intalnit ziua urmatoare cu Costin, fara sa-l caut. „Ba, ai
un copil cu numele acesta, nu cred ca-l stii…”. „Ba il stiu, bun copil!”. L-a
rezolvat. Asta a fost in 98. in 2007, „copilul” pe care il ajutasem, a
venit la mine, m-a ridicat de la masa… Nu l-am recunoscut. intalnirea
cu el fusese de cinci minute. Ducandu-ma spre niste tufe de flori
(erau in birou niste ghivece mari, gen butoaie), imi spune cine este
si apoi ca toate telefoanele imi sunt ascultate, cu exceptia firului
scurt, de ministru. Mi-a strans mana si-a plecat”.
in continuarea discutiei cu sereistul, lucrurile devin de-a dreptul explozive, conform lui
Remes:
”Am avut indoieli, n-am percutat. Dar, imi desfac corespondenta si gasesc doua
plicuri pe masa. Unul cenusiu, precum hartia de impachetat, si un plic alb. Pe
cel cenusiu era scris numai numele meu, cu litere taiate de prin ziare. Celalalt
era scris la calculator. La expeditor – nimic si nicio stampila. Eu sefei de cabinet
ii spusesem sa nu-mi dea nici un plic nedesfacut, nici macar pe cele pe care
scrie „ministrului, personal”. Singura exceptie, plicurile de la servicii, care aveau
un regim special. sefa de cabinet m-a asigurat ca cele doua plicuri gasite de
mine nu au trecut prin mana ei. Asa ca, n-am aflat de unde venisera. Le-am
desfacut. in plicul alb era o hartie redactata tot la calculator; eram avertizat ca
sunt intr-un pericol foarte mare de a fi dat ca exemplu de liberal sacrificat de
catre Basescu si ca aceasta informatie expeditorul o transmite urmare a faptului
ca a aflat-o dintr-o discutie in care se vorbea mai tare decat „trebuia”. Discutia
fusese purtata de Basescu, in biroul sau, cu mai multe persoane, intre care
Udrea si Stolojan. in plicul cenusiu am gasit o hartie scrisa tot cu taieturi din
ziare, prin care eram anuntat ca sunt urmarit prin ascultari de telefoane si
inregistrari de peste tot si ca mi se va realiza o inscenare groaznica”.
Ar fi interesant de aflat daca fratele sotiei ministrului Gheorghe Ialomiteanu continua sa
lucreze in SRI si daca dezvaluirile, fie ele si post-mortem, ale lui Decebal Remes vor avea
vreo urmare.
si, la fel de interesant ar fi de aflat cine a sifonat catre fostul ministru avertizarile ca va fi
tirit in justitie: personaje tot din SRI, ori a existat/exista un intreg sistem prin care
informatii grele se scurg uneori catre cei urmariti, desigur contra unor avantaje
consistente?
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