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Contul secret al baietilor destepti de la Aparare
O noua bomba din interiorul anchetei procurorilor militari in scandalul
devalizarii fondului de razboi al Ministerului Apararii ne este livrata de
Europa Libera. Dezvaluirea, preluata de Inpolitics si de CorectNews, consta
in existenta unui cont secret, administrat de serviciul si mai secret al Armatei,
DGIA. Un caz probabil fara precedent in lume. Contul exista din 1983 si de
existenta lui nu au stiut decat trei persoane. Atat de secret a fost contul, incat
a fost ascuns si fata de CSAT. Nu as vrea sa fiu acum in pielea generalului lui
Klaus Iohannis.
in cursul audierilor generalului Iulian Gherghe, fostul adjunct al sefului serviciulu secret al
Apararii, care a recunoscut ca a delapidat o suma mare de bani din fondul denumit „de razboi”,
acesta le furnizeaza, rand pe rand, procurorilor informatii devastatoare despre faradelegile de la
varful serviciului secret. Ultima, care a ajuns in posesia ziaristilor de la postul american de radio
Europa Libera, ne arata ca s-a petrecut probabil un caz fara precedent in lume. Un cont secret,
provenit din traficul sau comertul cu arme al Armatei, a fost operat de vafurile serviciului secret
timp de nu mai putin de 38 de ani, respectiv din 1983 pana azi, fara a fi fost controlat de nimeni
altcineva decat de contabilul serviciului secret. si fara ca la acest cont sa aiba acces altcineva. si
fara ca CSAT sa fie informat. Suma din acest cont, inregistrata in 1983, era de 1.267.000 de
dolari. Dupa cum se stie, de atunci pana acum, in cei 38 de ani, valoarea dolarului a crescut de
cateva ori. Ce s-a intamplat cu acesti bani?
in mod oficial, nimeni nu stie nimic. Chiar daca nu s-ar fi intamplat ceva dubios, oricum faptele
sunt extrem de grave, iar ascunderea respectivului cont nu poate decat sa genereze uriase
suspiciuni. Pana la proba contrarie, putem presupune, eu cred ca pe buna dreptate, ca acest
cont a produs dobanzi. Am luat in calcul o dobanda foate mica, de doar 3% pe an. in 38 de ani,
contul, in valoare de 1.267.000 de dolari ar fi produs dobanzi de 1.425.000 de dolari. Acesti bani
insa nu mai apar, conform informatiilor accesibile procurorilor militari. Ceea ce inseamna, nici mai
mult nici mai putin, ca ei au fost cheltuiti, fara ca nimeni sa dea socoteala in vreun fel de
destinatia lor. si nu puteau fi cheltuiti decat de catre sefii si adjunctii serviciului secret, in
succesiunea acestora, incepand din 1983 si pana azi.
Acum sa punem cap la cap informatiile explozive existente in acest dosar aflat in derulare. Ce
stim?

1). Ca, sub pretextul cumpararii de informatii secrete de la cetateni straini, au fost sustrase sume
considerabile de bani de-a lungul timpului, prezentandu-se in contabilitatea serviciului secret
identitati false ale pretinsilor furnizori de informatii si justificari la fel de false referitoare la datele
pretins secrete astfel obtinute. Banii, obtinuti in mult mai multe transe decat cea in care este in
prezent implicat si arestat generalul Iulian Gherghe, au fost insusiti in mod ilegal se sefii
serviciului secret, in conditiile in care o parte au fost utilizati pentru cadouri, de fapt mita, de care
au beneficiat oameni politici, inclusiv presedintele Klaus Iohannis.
2). Dincolo de aceste sume considerabile de bani, sustrase din fondul de razboi, exista, iata,
acest cont secret, despre care a vorbit in ancheta generalul arestat, situatie devoalata opiniei
publice de catre Europa Libera. Cu dobanzile aferente.
3). De contabilitatea acestor conturi, inclusiv de contabilitatea contului secret, s-a ocupat
intotdeauna o singura persoana, ultimul contabil de acest fel fiind sotia generalului Nicolae Ciuca,
ministrul Apararii, care a fost o vreme si premier interimar, persoana pe care presedintele Klaus
Iohannis s-a tot caznit sa o propulseze in pozitia de prim-ministru. Mai merita precizat ca dupa
declansarea scandalului, la un an de la savarsirea infractiunii recunoscute de catre generalul
Gherghe, sotia ministrului Apararii s-a pensionat subit.
4). Ieri, Nicolae Ciuca a vorbit pentru prima data de la declansarea scandalului despre
delapidarea – delapidarile? – de la varful Armatei, furnizand presei o informatie pe cat de
surprinzatoare, pe atat de greu de crezut. si anume ca cel care a sesizat Parchetului Militar
intreaga faradelege ar fi generalul Marian Hapau, insusi comandantul serviciului secret. Cum
adica? Sa fi pornit chiar acesta tavalugul, care, in mod inevitabil, il va zdrobi? si de ce atat de
tarziu? Ce interes are generalul Nicolae Ciuca de a-l acoperi pe generalul Hapau? si cum este
posibil ca intr-un stat NATO aflat in prima linie, presedintele Romaniei, care este in mod
constitutional capul ostirii, si care e si presedinte CSAT, sa taca si sa nu iasa la raport in fata
natiunii, prezentand in mod cinstit si transparent aceasta situatie nemaiintalnita si luandu-si
distanta cuvenita fata de cei vinovati?
Odata preluata aceasta informatie de catre postul american de radio Europa Libera, este cu
neputinta ca, in cateva zile, stirea compromitatoare pentru un membru NATO atat de important
cum este Romania sa nu faca inconjurul mapamondului. si, in aceste conditii ce face
presedintele? Doarme deasupra scandalului? Sau e doar atipit? Sau este pur si simpu
anesteziat? Tocmai a nins la munte. Ce va face Klaus Iohannis? isi va imbraca din nou costumul
negru cu rosu primit cadou, adica plocon, de la serviciul secret al Armatei si se va avanta pe
partiile de schi? in timp ce baietii destepti de la Aparare isi fac in continuare de cap, invartind pe
degete dobanzile contului secret si fondul de razboi? si daca sunt in realitate mai multe conturi
secrete? La fel cum se dovedeste ca au fost mai multe delapidari?
ADRESA: http://crct.ro/nxKR

