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SEFUL SERVICIULUI SECRET AL ARMATEI –
DECORARE IN LOC DE DESTITUIRE
2021 s-a dovedit cel mai complicat an pentru seful serviciului secret al
Armatei, cel mai low-profile dintre toate serviciile post-decembriste, si cel
mai puternic, dupa unele opinii avizate. Generalul Marian Hapau s-a trezit
prins in trei scandaluri imense explodate in parohia sa, care ar fi ras orice alt
cap din fuctie, intr-un regim democratic. In loc de asta, Hapau s-a vazut azi
decorat de presedintele tarii, pentru merite exeptionale in activitate.
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Primul mare scandal e cel amorsat la inceputul anului cind s-a aflat ca generalul Iulian
Gherghe, adjunctul serviciului secret al Armatei, deci chiar mina dreapta a lui Hapau,
delapidase 180.000 de dolari din fondurile MApN pentru vila si masina, mai apoi explodind
si informatia ca respectivele fonduri erau atit de secrete incit nici CSAT nu stia de
existenta lor.
Al doilea scandal a venit in continuarea primului, atunci cind Judecatorii Curtii Militare de
Apel Bucuresti au reclamat la CSM intentia DGIA de a le face un control in computere
dupa ce l-au arestat pe fostul numar 2 din serviciu pentru delapidarea fondurilor de razboi.
in fine, al treilea e in plina derulare, dupa ce DIICOT a arestat o retea de crima organizata
care fura motorina, de ani de zile, din baza NATO Mihail Kogalniceanu, a carei paza e
asigurata de armata romana si se afla, implicit, in supravegherea informativa a DGIA.

Oricare dintre aceste scandaluri ii putea fi fatal sefului DGIA.
in loc de asta, aflam azi ca”in semn de inalta apreciere a serviciilor deosebite pe care le-au
adus institutiei militare, a rezultatelor remarcabile obtinute in procesul de instruire,
precum si a inaltului profesionalism dovedit in executarea misiunilor incredintate,
Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:
Art. 1. — Se confera Ordinul National Serviciul Credincios in grad de Comandor, cu insemn
pentru militari, domnului general Hapau Paul Marian”.(Bogdan Tiberiu IACOB)
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