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SecUSR PLUS Cluj: Noul vicepresedinte ales a
fost ofiter SRI
Un fost ofiter SRI a fost ales in Biroul Local al filialei USR PLUS ClujNapoca. Lucian Mate, care este vicepresedinte al organizatiei in urma
alegerilor din 26 iunie, a activat sapte ani in Serviciul Secret. „Adevarul”
prezinta in ce a constat activitatea lui in SRI si de ce a intrat in PLUS, scrie
ziardecluj.ro.
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„Sa incerci sa infiltrezi un agent SRI intr-o filiala de partid la Cluj mi se pare total ineficient, risipa
de resurse, deoarece Clujul nu prea are multe cuvinte de spus la nivel central”, a declarat, pentru
„Adevarul” Lucian Mate, proaspat ales in Biroul Local de conducere al USR PLUS Cluj-Napoca.
Vicepresedintele USR PLUS Cluj-Napoca a lucrat timp de sapte ani in SRI, intre 2009 si 2016, si
s-a inscris in PLUS inca de la inceput. Lucian Mate vorbeste foarte relaxat despre perioada
petrecuta in Serviciul Secret si precizeaza ca a fost foarte transparent cu colegii de partid in
legatura cu acest aspect al carierei sale.
intrebat despre suspiciunile din spatiul public cu privire la inflitrarea de agenti acoperiti ai SRI in
partidele politice, Mate a spus, sincer: „Sincer, da, cred ca e posibil, nu stiu, habar n-am. Eu n-am
lucrat pe partea asta. Tot timp ni se spunea sa nu ne implicam in politica si chiar eram
monitorizati in acest sens. Eu am fost cat de apolitic se poate. Nu stiu cei mari ce interese pot

avea, poate, nu zic nu. Sa infiltrezi un agent...Nu stiu ce sa zic, poate, dar la Centru. Sa-l infiltrezi
la Cluj ca sa ce?” Mate considera o risipa de resurse un eventual agent acoperit intr-o filiala de
partid din Cluj, din cauza ca foarte putin conteaza judetul in politica centrala. El subliniaza ca in
SRI a lucrat pe partea de analize economice si nu a avut tangente cu politica: „Eu sunt mandru ca
am lucrat in SRI, n-am ascuns niciodata acest lucru. E o institutie OK. Eu am lucrat lucrat pe
parte analize economice”.
„Daca ai fost in SRI, se feresc cei de acolo ca de dracu de tine”
Lucian Mate a fost ofiter SRI intre 2009 si 2016, fiind recrutat in timp ce lucra ca IT-ist la Banca
Transilvania. „Am avut o ambitie personala, am vrut sa vad daca reusesc sa intru in SRI. Dupa 7
ani, mi-am dat demisia si am luat-o de la inceput in IT. Am luat decizia de a renunta si din
considerente financiare. Ca new joiner (nou venit-nr) in IT castig mai bine ca un angajat cu grad
de capitan acolo”, spune el. Mate a spus ca nu vizeaza un post in administratia publica, din cauza
salariilor mici: „Eu cand am plecat din BT la SRI aveam salariu destul de bun. La SRI a fost
aproximativ egal, dar apoi a venit Guvernul Boc si a taiat salariile; am ajuns sa castig cu 35% mai
putin. Cand iesit mi-am jurat nu ma mai duc la un post platit mai putin, pentru ca nu am alte
surse, traiesc din salariu. E adevarat ca bugetarii castiga bine, dar in IT se castiga si mai bine”.
Acum, Mate lucreaza ca programator pentru o corporatie IT internationala. intrebat despre
legenda conform careia, cine a lucrat in SRI ramane in SRI, chiar daca oficial isi schimba slujba,
Mate a spus: „Nu este adevarat ca ramai in SRI. Daca ai fost o data in SRI, cand ai iesit se feresc
aia de tine ca de dracu. E un rulaj mare de personal, vine lume, pleaca lume, ca la orice institutie
de stat. Se mai satura oamenii. Ganditi-va ca daca acum vine cineva din SRI la mine la o
discutie, eu din trei intrebari imi dau seama ce urmareste. Si mie mi s-a spus direct ca nu am ce
discuta cu cei mai vechi”.
„Am intrat in PLUS sa incerc sa ajut”
Mate sustine ca nu a avut nicio functie in PLUS: „Am administrat pagina de Facebook si atat. Eu
am intrat in partid ca sa incerc sa ajut. Nu am ascuns niciodata ca am lucrat in SRI”. in noua
structura unificata USR PLUS, Mate a ajuns vicepresedinte in Biroul Local. „Acum, m-am implicat
un pic mai mult. Mi-au zis colegii sa candidez: „Tu ai fost de la inceput in PLUS, te stie lumea, nu
ai fost conflictual”. Eu n-am tinut neaparat sa candidez. intamplarea facea ca o cunosteam si pe
Manuela Petrecu (noul presedinte al USR PLUS Cluj-Napoca-nr) care mi-a fost profesoara la
facultate. Plus ca ii cunosteam si pe cei care au candidat in echipa ei”. Biroul Local USR PLUS
Cluj-Napoca este format mai ales din membrii proveniti din PLUS, la fel ca si presedinta.
Scandalul Camelia Crisan.
Nu poate fi membru USR un fost ofiter SRI Un mare scandal a izbucnit in vara anului trecut, dupa
ce Florin Danciu, un membru al USR Sector 6 a contestat decizia de admitere in USR si
acordarea calitatii de membru USR Cameliei Crisan, care era in acea perioada membra in Biroul
Local al Filialei USR S6.
Motivul: Crisan absolvise Academia Nationala de Informatii. Danciu a mai aratat ca in Hotararea
de Guvern 206/1995 privind reorganizarea Institutului Superior de Informatii se arata ca:
„Candidatii admisi in facultatile, centrele si sectia postuniversitara ale Institutului National de
Informatii sunt considerati incorporati, respectiv concentrati. Studentii vor semna angajamente

prin care se obliga ca, dupa terminarea cursurilor, sa lucreze ca militari activi pe o durata de
minimum 10 ani.”
Barna si Ciolos nu comenteaza
Diferenta dintre Camelia Crisan si Lucian Mate este ca prima a facut parte din USR, iar ultimul a
venit pe filiera PLUS, partid care nu avea restrictiile Uniunii Salvati Romania. Cu toate acestea,
odata cu fuziunea dintre cele doua partide, noul statut al noului partid este cel al USR, cel putin
deocamdata.
Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, nu a raspuns solicitarii „Adevarul” de a comenta situatia
lui Lucian Mate. Dacian Ciolos a transmis prin biroul de presa ca s-ar putea sa emita un punct de
vedere. Pana la publicarea articolului la redactie nu am primit nicio pozitie a liderului PLUS.
De ce pierde aripa USR Cluj toate alegerile
Sambata vor avea loc la Cluj-Napoca alegeri pentru filiala judeteana a USR PLUS. La fel ca la
filiala locala, se anunta o infrangere a aripii USR, avand in vedere ca pentru fiecare membru USR
vor vota doi membri PLUS, conform algoritmului convenit, anume ca vor vota toti membrii de
partid. in aceste alegeri, USR a fost victima modului strict in care s-au primit noi membri.
Regulamentul USR a stabilit multiple restrictii – cum ar fi calitatea de fost ofiter al SRI sau cea de
fost membru al unui partid politic. in acest timp, la PLUS recrutarea a fost foarte relaxata, vezi si
cazul lui Lucian Mate, astfel ca partidul condus de Dacian Ciolos a reusit in timp relativ scurt sa
aiba un numar mare de membri care ii permite practic sa castige toate alegerile interne. Astfel,
au fost lasati fara locuri eligibile la Cluj parlamentari USR care in mandatul trecut au fost extrem
de activi precum Mihai Gotiu si Emanuel Ungureanu.
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