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Daruri otravite de la servicii: costumul lui
Iohannis si borseta cu bani a lui Basescu
Scandalul fondurilor operative ale serviciilor secrete folosite pentru cu totul
alte scopuri decit apararea tarii ar trebui clarificat de urgenta de catre
procurori, pentru ca e vorba de o practica extrem de veche, care se intinde
uneori si la nivelul cel mai inalt in stat, scrie Inpolitics.
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Dupa ce a amorsat bomba costumului de schi al presedintelui Iohannis furnizat de
serviciul secret al armatei,jurnalistul Silviu Sergiu revine cu una similara, si anume
incercarea esuata de cumparare a presedintelui Basescu de catre SIE, cu un purcoi de
valuta.
”Generalul Iulian Gherghe, fost loctiitor al sefului DGIA, serviciul secret al
Armatei, a apasat pe un veritabil buton rosu. Arestat preventiv pentru
delapidarea a circa 180.000 de dolari din fondurile operative de r?zboi ale DGIA,
gen. Gherghe a declarat in cadrul anchetei ca celebrul costum de schi cu care
presedintele Klaus Iohannis a aparut pe partie la sfarsitul lunii ianuarie a.c. a
fost achizitionat din banii serviciului secret” reaminteste azi Silviu Sergiu.

”Am publicat in exclusivitate informatia pe acest blog, citand surse apropiate anchetei
procurorilor Curtii Militare de Apel, in care am cea mai mare incredere. Drept urmare, nu
ma indoiesc de veridicitatea ei. Gen. Gherghe a pus pe masa procurorilor o castana
extrem de fierbinte. Un sercret al lui Polichinelle in sferele inalte ale puterii, despre care nu
vorbeste mai nimeni: cadourile primite de politicieni de la sefii serviciilor secrete, cu
scopul principal de a fi mentinuti in functii.
Nu stiu daca gen. Gherghe spune adevarul. Poate minte. Poate doreste astfel sa il bage cu
forta in scandal pe presedintele Klaus Iohannis pentru a-i speria pe procurorii militari si asi usura, astfel, propria situatie juridica. Un ofiter din serviciile secrete stapaneste destul
de bine astfel de tehnici si nu este exclus sa le foloseasca si in interes propriu.
Daca minte, trebuie mentionat ca gen. Gherghe isi asuma riscurile legale de rigoare,
deoarece marturia mincinoasa este o infractiune de sine statatoare, ce s-ar putea adauga
la restul infractiunilor de care este acuzat: delapidare, fals si uz de fals. Oricum, este
treaba procurorilor militari s? stabileasc? daca gen. Gherghe minte sau spune adevarul si
s? constate, eventual, dac? s-au s?varsit infractiuni.
Chiar daca gen. Gherghe spune adevarul, asta nu-l face automat vinovat pe presedintele
Klaus Iohannis. Este foarte important contextul in care a fost primit un astfel de cadou. A
stiut seful statului de la cine este costumul de schi? A stiut ca a fost cumparat din
fondurile operative ale DGIA? S-a interesat catusi de putin de provenienta lui sau a
considerat ca i se cuvine? Opinia publica are nevoie de raspunsuri la aceste intrebari.
Cadorisirea politicienilor din banii serviciilor secrete este, insa, o practica foarte veche. in
activitatea mea de jurnalist m-am intalnit adesea cu astfel de povesti, pe care nu le-am
putut scrie, pentru ca nu aveam nicio dovada. Rareori serviciile secrete lasa in urme
dovezi ale matrapazlacurilor lor.
Cred, insa, ca este important in context sa va relatez o astfel de poveste, de a carei
veridicitate sunt 100% sigur, deoarece am aflat-o din surse de mare incredere.
intamplarea s-a petrecut in anul de gratie 2005. La scurt timp dupa ce a ajuns presedintele
Romaniei, Traian Basescu se pregatea sa efectueze prima sa deplasare in strainatate. sefi
ai serviciilor secrete erau Gheorghe Fulga, la SIE, si raposatul Radu Timofte, la SRI. Ambii
erau pe farasul prezidential. Gheorghe Fulga s-a gandit, probabil, sa-i castige bunavointa
presedintelui si, inainte ca acesta sa plece in vizita externa, a cerut sa fie primit de seful
statului. Lucru care i-a fost acceptat. Fulga nu a venit singur, ci impreuna cu o geanta de
mici dimensiuni, captusita cu cash. Valuta forte. Timid, i-a spus presedintelui ca poate
folosi banii daca doreste sa faca cumparaturi in strainatate. Erau fonduri operative.

Din informatiile mele, Traian Basescu a refuzat. Versat, a realizat capcana. Daca
accepta, devenea un captiv al serviciilor secrete. Savarsea o infractiune, cu care
putea fi santajat oricand.
Alti politicieni nu au refuzat. Pe cand era ministru de Interne, Gabriel Oprea, a fost acuzat
de procurorii DNA ca a ordonat achizitia unui Audi A8 si a unui jacuzzi, pentru folosinta
proprie, achizitionate din fondurile operative ale serviciului secret al MAI.
Ar trebui sa aflam lista cadourilor cumparate din fondurile operative ale serviciilor secrete
si beneficiarii lor din politica. S-ar putea intampla asta, daca Justitia ar iesi cu totul din
campul tactic”mai scrie jurnalistul. (B.T.I.)
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