Scris de bogdan_tiberiu.iacob pe 10 august 2022, 11:32

SAURON sI-A PIERDUT OCHIUL: CUM A
SCAPAT PAHONTU DE OMUL LUI COLDEA
O stire generos difuzata de presa zilele trecute, anume trecerea in rezerva a
unui greu din SPP, generalul Costin Nedelea, a scapat din vedere un element
foarte interesant, tinind de bucataria interna a statului-paralel. Mai exact,
Nedelea a cam plecat cu un sut in fund, semn ca n-a prea fost iubit in
serviciul cel mai apropiat de Iohannis.
Generalul Costin Nedelea, seful unitatii informative a Serviciului de Protectie si Paza, este,
de azi, in rezerva, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul. Ce nu s-a
remarcat, insa, in media e ca generalul nu a primit obisnuita stea la trecerea in rezerva,
astfel incit sa fie rezervist cu doua stele. Cind se intimpla asa, e semn clar ca au fost
necazuri in paradis.
inca mai ciudat e faptul ca Nedelea, care a fost pensionat pentru implinirea virstei de 60 de
ani, conform datelor noastre, virsta care nu mai permitea legal raminerea in sistem, a iesit
doar cu o stea pe umeri.
Nedelea a lucrat anterior in SRI, unde a fost seful de cabinet al generalului Ionel Marin
(fost adjunct al directorului SRI si predecesor al lui Florian Coldea). in regimul Basescu,
Florian Coldea, bossul suprem al statului-paralel, l-a ”exportat”, de comun acord cu
presedintele, in SPP, undeva avea nevoie de un om de incredere. sefului SPP de atunci si
de acum, generalul Lucian Pahontu, nu i-a cazut bine, dar nu a avut taria sa se opuna. in
2009, colonelul Nedelea a primit steaua de general de la acelasi Basescu, dar aia a fost tot.
in 13 ani, Nedelea nu a mai beneficiat de vreo avansare in grad si nici de vreo decoratie.
Caz unic, mai ales in conditiile in care, asa cum am mai scris, Klaus Iohannis a revarsat in
ultimii ani o ploaie de stele peste STS si SPP si mult mai putin peste SRI si SIE.
Explicatia nu poate fi decit una: Nedelea a stat permanent ca un ghimpe in ochiul lui
Pahontu, care nu a putut, insa, sa se debaraseze de el tocmai pentru ca, din postul de
director al sectiei de informatii a SPP, Nedelea stia tot ce misca si, daca stia el, stia
destule si Coldea, trecut in rezerva de Iohannis in ianuarie 2017. Ca si Nedelea, fara sa fi
primit la trecerea in rezerva o noua stea, a patra. Ori, ruptura dintre Coldea si Iohannis se
stie ca a fost cu scintei, pe motiv de fondare a USR, adversara PNL.
implinirea virstei maxime de activitate i-a adus izbavirea lui Pahontu, care s-a racorit
pentru anii multi in care a trebuit sa-l suporte pe Nedelea, nepropunindu-l pentru
avansare. in acelasi timp, Codea pierde cel mai important om din cadrul SPP, serviciu

despre al carui sef se stie ca a devenit urmasul lui Coldea la butoanele statului-paralel.
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