
DIRECTIA GENERALA DE INFORMATII SI PROTECTIE INTERNA

Director General Cms. Sef GELU OLTEAN

Este originar din mun. Cluj Napoca, de notorietate fiind apropierea sa
de chestorul Virgil Ardelean..

La inceputul carierei, in perioada 1994-1997, a lucrat in cadrul
Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Cluj. De aici a trebuit sa
plece in luna decembrie 7997 , in urma unui control al Corpului de Control
al IGPR ce avea ca obiect verificarea mai multor abateri disciplinare comise
de catre Gelu Oltean, respectiv deconspirarea unei operatiuni ce viza
destructurarea unei grupari de camatari din mun. Cluj Napoca, cu care era in
legatura si care rula si banii lui, precum si incarcerarea in arestul I.P.J. Cluj
fara nici un document legal a unui barbat, pe care vroia sa-l santajeze,

Aceste aspecte sunt cunoscute in randul ofiterilor de crima organizata
din cadru Brigazri Cluj Napoca.

In loc sa fie deferit parchetului, a fost mutat, iar pana la finele anului
1998, si-a desfasurat activitatea in cadrul Brigazii de Combatere a Crimei
Organizate Bucuresti, cand a fost readus de catre Virgil Ardelean inapoi la

Cluj in functia de sef Birou Informatii in cadrul DGIPI - SIIPI CLUJ'
functie pe care a ocupat-o panain2002.

In aceasta perioada a fost implicat in mai multe scandaluri pe plan

local, fiind de notorietate legaturile sale cu mediul interlop.
Un exemplu in acest sens este scandalul intens mediatizat in ziarul

CLUJEANUL la nivelul anului 2001, care i-a avut ca principali actori pe

camatarii GABOR LAJOS si VARGA ANA, zisa *mama ANA*, in urma

caruia au fost arestati colonelul in tezewa VASILE MURESAN' fost

comandant al Penitenciarului Gherla, FLORICEL VITAN, angajat SIPA si

care a culminat cu a"restarea presedintelui Curtii de Apel Cluj, VIOREL

BURZO, caz ce a dus la *lansarea* procurorului DANIEL MORAR'

La acea data GELU OLTEAN a facut din nou obiectul unui control

al Corpului de Control, propunandu-se initial luarea unor masuri

disciplinare, in opinia unora impunandu-se chiar de natura penala prin

sesizarea Parchetului, insa seful unitatii din acea perioada chestorul virgil

Ardelean, l-a scos din sistem trimitandu-l atasat de afaceri interne in

ITALIA.
In scurt timp a intrat in cercul interlopilor romani din Roma,

arhicunoscuta fiind prietenia lui cu COSTICA ARGIN (la vremea

resoectiva umiarit intemational. Aspect cunoscut si de SIE)'



Datorita activitatilor extraprofesionale si anturajului dubios in 2006 a
fost retras de la post, motivul real, se pare, este faptul ca i-a facilitat lui
COSTICA ARGINT accesul in interiorul Ambasadei Romaniei din Roma,
unde, la dineul organizat, acesta l-a interpelat pe premierul de Ia acea data,
CALIN POPESCU TARICEANU, aspect aparut in media la vremea
respectiva. A fost recuperat tot de Virgil Ardelean si pus director in cadrul
DGIPI, unde a condus structura speciala de ofiteri acoperiti.

In perioada 2007-2009, dupa plecarea chestorului Virgil Ardelean,
cand director general al DGIPI a fost dl chestor in rezewa Petru Albu, Gelu
Oltean a fost directorul Diviziunii Cancelarie, in cadrul careia se afla
serviciil special de acoperiti, dar care gestiona si activitatea sectoarelor de
analiza informatiilor, toate notele din unitate plecand prin aceste sectoare,
deci sub directa sa coordonare.

In aceasta perioada si-a subordonat la propriu baza de date a unitatii,
de cele mai multe ori informatiile folosindu-le in interes personal.

Dupa scandalul ,,Cornel Serban, acesta a fost inlaturat din cadrul
DGIPI si pus la dispozitia MAI ",( se cunoaste faptul ca Gelu Olten a fost
ar1izanluJ arestarii lui Cornel S., el fiind cel care a furnizat informatiile DNA,
prin relatia de amicitie pe care o are cu Daniel Morar si Doru Tulus,
procurori cu care a lucrat la Cluj, si a facilitat sau introdus personal
microfoanele in biroul directorului general. Daca nu se afla acest lucru, Gelu
Oltean urma sa fie impus de atunci director general al DGIPI, dar unul din
colegii sai de incredere la o discutie l-a inregistrat cand a confirmat faptul ca
el l-a *facut* pe Comel Serban si a prezentat CD-ul unor factori de decizie
din MAI de la acea vreme).

Initial Gelu Oltean a refuzal sa paraseasca DGIPI, fapt ce l-a
determinat pe directorul general in exercitiu chestor in rezerva
DRAJNEANU GELU sa solicite cbnducerii M.A.I. un control al Corpului
de Control al Ministrului.

Din informatii demne de incredere (aspecte ce nu au putut fi
verifacate), la putin timp dupa venire corpului de control al ministrului au
fost constatate o serie de nereguli la nivelul Serviciului de Ofiteri Acoperiti,
pe care Gelu Oltean il coordona personal.

Astfel s-a constatat ca o parte din ofiterii acoperiti si remunerati de
catre DGIPI, majoritatea angajati de catre GELU OLTEAN, nu stiau de
acest lucru si nu primisera banii de salariu niciodata (ofiterii acoperiti sunt
remunerati cash) semnaturile de pe statele speciale fiind facute de acesta ir
fals. Situatie similara s-a intamplat si cu primele acordate acestor ofiteri
acoperiti. Informatiile erau obtinute personal de catre Gelu Oltean sau ofiteri



apropiati lui, puse in sarcina ofiterilor sub acoperire, acestia fiind ulterior
premiati pentru aportul informativ, banii insa ajungeau la el.

Cei mai multi bani au fost acordati in acest fel in oerioada summit-
ului NATO.

Pus in fata acestor probe de netagaduit Gelu Oltean si-a dat demisia si
a parasit DGIPI, iar controlul Corpului de Control al Ministrului a fost
suspendat.

Ulterior, a fost recuperat de generalul SIE in rezerva PETRESCU
MARIUS seful ORNIS si numit director adjunct al acestei institutii.

Desore toate aceste asDecte are cunostinta si ooate da relatie domnul
chestor iir rezerva Gelu Drajneanu

Cu toate acestea, ulterior (nu se cunoaste modul de sesizare) DNA a
intocmit un dosar penal pentru delapidarea mai multor sume din bugetul
DGIPI prin acest mod de operare, printre cei banuiti in cauza fiind si Gelu
Oltean. Acest dosar s-a inchis prin NUP in septembrie 2012. Deci, in mai
2012, in momentul in care Gelu Oltean a fost numit director general la
DGIPI el avea pe rol acest dosar la DNA. Dintre toate capetele de acuzare nu
s-a putut proba decat unul, respectiv decontarea ilegala din banii unitatii a
unui bilet de avion dus - intors Bucuresti - Satu Mare in valoare de 2500 lei.

Prejudiciul fiind prea mic, pericolul social nu impunea inceperea
urmaririi penale.

In prezent pentru a-si sterge urmele Gelu Oltean a adus in stare de
nefunctionare Diviziunea Speciala de ofiteri acoperiti, pe care la preconizata
reorganizare a uitatii intentiona sa o desfiinteze. ln prezent ofiterii care
lucrau la semivedere, cei care in mod conspirat tineau legatura cu ofiterii
acoperiti sunt detasati si isi desfasoara activitatea la alte diviziuni.

De asemenea majoritatea sefilor de sector din cadrul acestei diviziuni
au fost indepartati in mod abuziv din functie si trimisi sa-si desfasoare
activitatea la alte diviziuni ca ofiteri operativi.

Dupa aceste masuri, G.O. a inceput sa se intalneasca personal cu
ofiterii acoperiti, lucru absolut anormal si ilegal in munca de informatii, din
aceasta cauza unii demisionand ulterior. Se pare ca acesta era si scopul,
respectiv compromiterea lor si ulterior atragerea catre firma privata a lui
Virgil Ardelean.

Dupa numirea ca director general la DGIPI, acesta a schimbat abuziv
toata conducerea anterioara de la director general adjunct pana la nivel de
sefi sector. Abuzul consta in faptul ca toti directorii, directorii adjuncti si
sefii de sectoare schimbati erau titulari pe posturi prin castigarea unui
concurs. Pentru a-i determina sa plece Gelu Oltean i-a santajat cu retragerea



avizului ORNIS, fiind binecunoscuta reletia sa de prietenie cu generalul

PETRESCU, setul ORMS.
Astfel dupa ce a scapat de profesionisti, dar persoane incomode pentru

el, Gelu Oltean a numit in functiile vacante oameni de incredere care sa-i

reprezinte interesele.
Dupa aceea, una din primele masuri luate a fost retragerea tututror

autoturismelor noi de la structurile informative si trimiterea lor la structura

de filaj. Din momentul preluarii unitatii Gelu Oltean a dat ordin pentru

reducerea motoarelor privind munca operativa, ptecizand faptul ca isi asuma

declinul indicatorilor profesionali, aspect mentionat in repetate randuri in

video-cdnferintele cu structurile teritoriale dar si cu ocazia convocarilor
profesionale.

In acest moment evaziunea fiscala si contrabanda nu mai reprezinta

prioritati nationale, in prezent ofiterii fideli lui si noilor oameni impusi in

functii de conducere culeg date si informatii despre oameni politici si despre

alegeri in general, iar restul sunt lasati in voia sortii. Sunt ofiteri care nu fac

nimic de luni de zile si nimeni nu ii intreaba de sanatate.
Se cunoaste clar faptul ca de luni bune structurile suport de filaj s-

tehnic nu mai lucreaza pentru documentarea cazurilor aflate in lucru la

structurile informative, ci sunt folosite pentru a monitoriza oameni politici

sau adversari personali ai lui Gelu Oltean, oameni care ii ameninta in vreun

fel functia, interesele personale sau ale grupului pe care il reprezinta'
Aceste monitorizari ilegale au fost mult mai intense in mandatul dlui

Ioan Rus decat acum cand sunt mai prudenti.
Un exemplu elocvent in acest sens este si documentarea intalnirilor si

monitorizarea convorbirilor procurorilor George Balan, Marcel Sampetru

si seful SIPI Ilfov Mihai vlad. In cadrul acestei documentari hind

intreceptat inclusiv premierul Victor Pontao iar via DNA, cu ordin de la

Cotroceni, stenogramele au ajuns in presa.
Se cunoaste de asemenea faptul ca potentialul DGIPI - informativ,

investigativ si de monitorizare a tertilor vectori este folosit in orb de catre

Gelu Oltean pentru a efectua anumite operatiuni in interesele firmei dlui

Ardelean. care astfel isi onoreaza contractele de consultanta inteligence cu

companiile multinationale folosind infrastructura si oamneii unitatii.

In afara lui virgil Ardelean pe Gelu oltean il mai sustine generalul

MERCE TERENTE' originar din oradea, prieten de o viata cu Vasi|e

Blaga, fost sef SIIPI BIHOR, in prezent consilier prezidential pe probleme

de securitate nationala al lui TRAIAN BASESCU.
Merce Terente la randul sau este foarte apropiat de virgil Ardelean,

amandoi impreuna si cu Gelu Oltean fiind prieteni buni cu omul de afaceri



llbanez MOHAMAD WEHBE BILAL, celebru prin implicarea sa in cazul
de trafic de armament BABENI. alaturi de CORNEL PURCAREA si
MIRCEA BASESCU.

Un alt personaj aflat in cercul celor de mai sus este Cosmin Gusa.
Acesta este asociat in momentul de fata cu Bilal in mai multe afaceri,

cele mai cunoscute fiind cele doua restaurante din centrul vechi al capitalei.
respectiv The Vintage si Coco Bongo.

Obs.l Bilal este cunoscut ca partener de afaceri in derularea de
contracte cu armament al lui Cornel Purcarea, dar este cunoscuta si
implicarea sa in contrabanda cu cereale in zona judetului Calarasi

In mediu se cunoaste fapul ca GELa OLTEAN si BILAL sunt
prieteni din anii 2000, relatia strangandu-se foarte mult dupa 2006 cand
primul a revenit din ltalia la conducerea structurii de acoperiti a unitatii.

Unele surse indica faptul ca BILAL este cel care i-a dat lui Gelu
Oltean banii pentru achizitionarea apartamentului din Herastrau in care
acesta locuieste in prezent. Apartamentul de 148 m.p. se afla pe intrarea
Epocii, nr. 30 intr-unul din cele mai scumpe blocuri din Bucuresti, pretul
real de achizitie la nivelul anului 1997 fiind de cca 400.000 EaR.

Studiind declaratiile de evere ale lui GELU OLTEAN se poate
contata ca acesta imprumuta intradevar in 2007 suma de 180.000 EUR de
la o persoana fizica nespecificata, insa asta denota ca dferenta a detinut-o
in acel moment cash, deoarece apartamentul din Cluj il vinde abia dupa un
an. iar alte imprumuluri nu mai are.

Iar sa dispui de mai mult de 200.000 EaR CASH din salariu de
politist in conditiile in care sotia nu produce venituri si ai si un copil,
terbuie safii magician.

Pentru a putea derula aceste 
'activitati ilegale, dupa scoaterea abuziva

in decor a fostei conduceri Gelu Oltean si-a adus oameni de incredere in
functiile cheie.

Astfel Director General Adjunct pe partea de informatii a fost
rutmit comisar sef Jurca Mihai.

Acesta de la inceputul carierei si pana in 2007 a fost lucrator operativ
in cadrul IGPR - Serviciul Economic.

ln 2007, in mandatul lui Petru Albu a venit in DGIPI la pachet cu
directorul general adjunct chestorul Eugen Corciu (cu care este prieten de
familie) pe functia de director adjunct al Diviziunii de Combatere a
Criminalitatii Organizate conduse de Daniel Ioachim Rusu, acesta din urma
devenind nasul f iului sau.



In 2009 dupa reorganizarea unitatii a ramas sef Sector
Macrocriminalitate Economico- Financiara in cadrul Diviziunii
Informatii, functie pe care a ocupat-o pana la numirea ca director general
adjunct inmai2012.

In aceasta perioada Jurca Mihai se deplasa in mod frecvent la ANAF
pe motiv de colaborare institutionala. In fapt motivul real era informarea
oamenilor lui Sorin Blejnar sau a lui personal despre anumite activitati
specifice ale unitatii si care vizau grupul lor de interese (Jurca Mihai cu
Sorin Blejnar sunt prieteni buni).

In 2011 cand s-a pus problema schimbarii lui Jurca Mihai din functia
de Sef Sector Economic, pe susupiciuni de scurgeri de informatii calre zona
ANAF, dl Daniel Moldoveanu (seful CNI si nasul lui SORIN BLEJNAR)
a venit personal la directorul general Latcau si a sustinut ca Mihai Jurca sa
nu fie schimbat, acesta ramanand in functie in continuare.

Jurca Mihai in prezent este sustinut de Gelu Oltean, cu care este
prieten foarte apropiat, de nasul fiului sau Daniel Ioachim Rusu (obs.l) si
de Daniel Moldoveanu. oe relatia cu Bleinar Sorin.

In afara cone*iunilor prezentate mai srs, in plan politic in zona PSD
are sustinerea lui IOAN RUS, in PDL este sustinut de VASILE BLAGA
(in ambele cazun cel care este in imediata apropiere a celor doi este Daniel
Rusu), iar in zona PNL prin chestorul r. CORCIU se bucura de sustinerea
doamnei NORICA NICOLAI.

De asemenea este foarte apropiat de grupul de interese al lui Dorin
Cocos, Jurca Mihai fiind prieten bun cu partenerul acestuia de afaceri
IULIAN TUDOR dar si cu SORIN BLEJNAR. asa cum am mentionat
anterior.

Obs.2. Daniel Ioachim Rusu este originar din Clui, familia sa fiind
foarte apropiata de cea a domnului loan Rus. Acesta in anul 2000 a venit in
Bucuresti ca sef de cabinet al ministrului de interne loan Rus, functie pe
care a detinut-o pana in 2004. La finalul mandatului in 2004 a plecat ca
atasat de fficeri interne in zona BENELUX (in aceeasi perioada cu Gelu
Oltean).

In 2007 a revenit de la post, in mandatul lui Petru Albu, in functia de
director al Diviziunii de Combatrere a Criminalitatii Organizate.

In 2009 odata cu venirea ministrului Dan Nica, Daniel loachim Rusu
si-a dat demisia din minister. In prezent este asociat in firmele SC RMB
Inter Med Solutions SRL, cu obiect principal de activitate comercializare
de tehnica medicala si SC SMART ENERGY GROaP Acesta dupa
demisie s-a apropiat foarte mult de Vasile Blaga, prin seful acestuia de



cabinet, respectiv Andi Boer, pe care l-a stimulat financiar implicandu-l in

uneledin afacerlei sale.
Daniel loachim Rusu are relatii apropiate si cu politiceni din zona

PNL, respectiv: fostul ministru de interne Cristian David si cu

europarl amentarul C rktian B u,soi -
In prezent Daniel Rusu face parte din cercul restrans de oameni din

jurul lui Vasile Blaga, dar si al lui Ioan Rus'

De asemenea este bine cunoscuta relatia foarte apropiata a lui GELU

OLTEAN cu ELENA UDREA si DORIN COCOS' asestia din urma

avand strbnsa legatura cu toate afacerile lui SORIN BLEJNAR, pe zona de

importuri legume - fructe.' 
In ultima perioada, activitatea de vamuire a cetatenilor turci si arabi

din zona Stefanesti - Voluntari, ce deruleaza importuri de legume--fructe a

f."t,rut-o GELU OLTEAN, sprijinit de dyeao.luj teneral adiunct-JYlgA

MlHAlincolaborare",,uctuulutsefalGarziiFinanciarellfovFLoREA

if* Oi.""to. general al Garzii Financiare in mandatul lui Sorin Blejnar'

Florea este cunoscut ca fiind unul dintre prietenii apropiati ai lui Blejnar'

f i indor ig inard inArad, fostco legdel iceus i facu l ta tecuacesta.F ioreaa
fost aduf la Bucuresti de Blejnar tocmai pentru a fi numit la conducerea

Garzii Financiare).
Referitor la Jurca Mihai este de notorietate apropierea sa de SORIN

BLEJNAR inca din timpul cand acesta nu ajunsese seful ANAF' dar si de

nasul acestuia DANIEL MOLDOVEANU, seful C'N'I'

De asemenea.fUnCl este foarte bun prieten cu TUDOR IULIAN'

partenerul de afaceri al lui DORIN COCOS' . nr.-r r nirrrr A r nar
De la acestia, in urma cu cativa ani atat JURCA MIHAI' cat st

GELU OLTEAN i-au cunoscut si au devenit amici cu SAID BAAKLINI si

YUKSEK SHAHIN, p.i"-i"t"t-"aiul ultimului tinandu-se de fapt sub

control in prezent impoiul si taxarea achizitiilor intracomunitare de legume

- fructe.
Se cunoaste cu certitudine faptul ca la inceputul -lunii 

decembrie.2Ol,2

la sediul EUROHOTEL - GARA de NORD au a\ut loc mar multe lnmmrrr

intre JURCA Vffffaf, TUOOR IULIAN si SAID BAAKLINI' scopul

acestora fiind gasirea unor parghii in USI ' pentru mentinerea lui JURCA in

functia de director general adjunct la DGIPI'

OBS.3 In cest context Tudor Iulian avea rolul de a identifica aceste

parghii de sustinere, iar Saitl Baaklini si Yuksek Shuhin urmau sa asigure
'U-ofii 

p"ntru stimulareasi convingerea acestora' Despre toti trei se cunosate

faotul ca au atat la DIICOT ci si la DNA dosare penale pentru evaziune



fiscala, spalare de bani si coruptie, cu consecinte deosebit de grave asupra
bugetului consolidat al statului-

Se cunoaste clar faptul ca YUKSEK SHAHIN a fost si este liderul
importatorilor de legume - fructe din Romania, ajungand in aceasta pozitie
cu spri j inul si datorita lui SORIN BLEJNAR.

Astfel transformand unitatea intr-un SRL, Gelu Oltean, a dat ordin
unor ofiteri din cadrul Diviziunii Menegementul Integrat al Informatiilor si
s-au sters din baza de date informatii compromitatoare referitoare la liderj.
marcanti ai PDL, in special cele care-i priveau pe Vasile Blaga, Videanu,
Elena Udrea si Dorin Cocos. Cu aceasta ocazie Gelu Oltean s-a aratat
foarte nervos cand a constatat ca unele din aceste informatii, cele care au
putut fi verificate, confirmate si probate au fost inaintate la diverse structuri
de parchet. Aceste date nu pot fi sterse.

In prezent GELU OLTEAN atat prin structurile centrale dar si cele
teritoriale, cele care ii sunt fidele, in perioada alegerilor a strans date
compromitatoare referitoare la tot ce inseamna lider si candidat USL la
Camera Deputatilor sau Senat.

Aceste date zilnic sau la doua zile i-au fost predate chestorului
MERCE TERENTE, cu care se intalneste fie la masa in Herastrau, fie seara
la Hotelul MAI - PAUL GRECEANU, unde locuieste MERCE. De la
chestorul Merce informatiile aj ung intotdeauna la presedintele Traian
Basescu.

Scopul initial a fost acela de a forma urgent cat mai multe dosare ale
viitorilor deputati sau senatori, iar in cazul in care USL nu lua peste 55Yo la
alegeri, presedintele sa poata usor prin santaj sa rupa alianta USL si sa
formeze a alta maj oritate.

In respectiva perioada a alegerilor a lucrat la foc continuu Diviziunea
de Filaj, fiind supravegheati in general liderii marcanti USL, dar si persoane
importante din anturajul aliantei oameni de afaceri care au sprijinit financiar
sau sub o alta forma USL-ul.

Gelu Oltean a derulat totodata activitati de diversiune de
compromitere media a unor candidati USL, in sensul ca a alimentat cu
informatii din baza de date a unitatii emisiuni tel,evizate. Este binecunoscut
faptul ca televiziunea Bl TV este cea care beneficiaza in acest mod
frecventn de sprij inul sau.

Un caz relevant s-a realizat in noiembrie 2012. cand Gelu Oltean a
transmis informatii prin cms Tudor Marian, Sef Diviziune Acoperiti, unui
realizator tv de la B1TV. despre doi demnitari din cadrul MAI. date leeate



de alegerile parlamentare. In urma verificarilor s-a constatat ca nimic nu era
adevarat fiind doar o actiune de compromitere media a celor doi.

Prin acest nou director de la acoperiti, Gelu Oltean in ultima perioada
a reusit sa apropie mai multi ofiteri acoperiti (in special din presa) de
membrii sau cercurile USL.

Concomitent Gelu Oltean blocheza toate notele de informare ce
privesc personaje PDL, returnandule fara a le rezolutiona ceea ce a generat
o stare de nemultumire generala in randul ofiterilor.

De asemenea Gelu Oltean are relatii foarte stranse (extraconjugale) cu
MONICA PREJMAREANU (ofiter DGIPI), purtatoarea de cuvant a
CSM, fe acesta alimentand-o cu informatii despre membrii CSM ostili
actualei conduceri.

La Diviziunea de Filaj a fost adus in funcia de director cms sef
NASTASIE STEFAN, fost sef sector supravegheri operative (filaj) pana in
2007 cand director general a fost chestorul Ardelean, iar seful diviziunii de
profil era chestorul MITICA DAN. In perioada aceea dl Mitica Dan era
seful Diviziunii Supravegheri Operative si Tehnice, cele doua actuale
diviziuni de filaj si investigatii si respectiv cea de interceptari si operatiuni
speciale tehnice erau cuprinse intr-una singura condusa de susnumitul.

Referitor la Mitica Dan se cunoaste faptul ca in perioada de activitate a
fost omul de incredere si una din persoanele cel mai apropiate de V.
Ardelean, in prezent cei doi fiind parteneri de afaceri la firma de inteligence
pe care o detine cel din urma.

Referitor la NASTASIE STEFAN se cunoaste ca la randul sau era
omul de incredere al chestorului Mitica Dan, acesta si Virgil Ardelean fiind
cei care l-au propus lui Gelu Oltean.

De asemenea NASTASIE STEFAN are o relatie apropiata cu
generalul MERCE TERENTE.

Despre Nastasie Stefan se cunoste faptul ca in urma cu mai multi ani
(2008-2009) i-a supravegheat pe fostii sefi SIIPI DJ si GJ, respectiv cms
sef POPA CAZAN si BULETEAN, afland cu aceasta ocazte ca cei doi
aveau cate o firma de transport materiale de constructii (nisip, ciment, etc).

Pentru a nu-i denunta conducerii unitatii ca efeclueaza activitati de
comert Nastasie Stefan i-a santaj at sa-i dea materiaie pt a-si construi si el o
casa. Aspectele sunt cunoscute la nivelul structurii de control a unitatii care
la vremea respectiva a documentat aceste abateri disciplinare ale actualului
director.



La Diviziunea Tehnica a fost numit director, fostul director adjunct
comisar sef SIME. Aceasta functie de director adjunct dna Sime o ocupa din
2007, inainte fiind sef sector interceptari in cadrul aceleiasi diviziuni. Este
considerata omul de incredere al fostului director comisar se/ IONITA,
pensionar la sfarsitul anului 2011. Acesta din urma este un apropiat al dlui
chestor Ardelean cu care in prezent este partener de afaceri.

La Diviziunea Informatii a fost numit ca director comisar sef
ZARNICA NELU, fost sef SIIPI BRASOV. Se stie faptul ca este un
apropiat si persoana de incredere a domnului Virgil Ardelean, acesta fiind
consideientul promovarii sale, intrucat in plan politic se cunoaste faptul ca
este apropiat si sustinut de liderul PDL Brasov SCRIPCARU.

In 2011, pe motiv de lipsa de rezultate s-a intentionat schimbarea din
functia de sef SIIPI Brasov a lui Zarnica Nelu, dar interventia dlui
SCRIPCARU la directorul general LATCAU pe filiera NELU OLTEN si
LUCIAN BODE ( ambii lideri PDL) a impiedicat acest lucru.

In trecut ZARNICA NELU a fost implicat in afaceri nu tocmai
legale cu terenuri in zona Poiana Brasov, in sensul ca profitand de relatia de
prietenie pe care o avea cu sefa de la Arhivele Nationale Brasov, identifica
terenurile nerevendicate, iar cu docummente false persoane specializate in
astfel de operatiuni, se ocupau de retrocedari.

In functia de director adjunct la Diviziunea Informatii a fost pastrat
c o mi s ar s ef R LPORTARU FLORIN.

Acesta este originar din Videle, jud Teleorman, a fost angaj at direct in
cadrul MAI, la sfarsitul anilor *90 in cadrul IPJ IALOMITA. De aici a fost
adus in cadrul IGPR - Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate de
catre chestorul Dan Valentin Fatuloiu.

Raportaru Florin si chestrirul Liviu Vasilescu, actualul sef al
Directiei Operatiuni Speciate din cadrul IGPR sunt considerati copiii de
suflet ai chestorului Fatuloiu.

Raportaru a venit in DGIPI in2007, in mandatul lui Petru Albu, in
functia de sef sector, pana atunci in mandatul ministrului Vasile Blaga
ocupand functia de director al Directiei de Combatere a Criminalitatii
Economico Financiare din cadrul IGPR, perioada in care dl Fatuloiu a fost
setul IGPR.

In plan politic Raportaru Florin este si a fost sustinut de-a lungul
timpului de catre Adrian Videanu, cu ca.re este ruda. Legatura de regula
este tinuta prin fratele lui Adrian Videanu care locuieste efectiv in Videle in
apropiere de casa parinteasca a lui Raportaru.



Motivul pentru care a fost pastrat in prezent este faptul ca Gelu
Oltean este prieten cu Dan Fatuloiu, dar si urmare a interventiei lui Vasile
Blaga.

La Diviziunea de Protectie si Contrainformatii in functia de
director adjunct pe parte de protectia informatiilor clasificate a fost adus
comisar sef PACURAR GICU, originar tot din Cluj bineinteles. Acesta
pana in 2007 a lucrat tot in cadrul DGIPI, insa odata cu plecarea dlui
Ardelean la DGMO, s-a mutat si el la aceeasi structura.

Aici, adica la DGMO, s-a remarcat prin faptul ca la nivelul anilor
2010-2011 a instalat ilegal softuri de monitorizare a traficului pe
calculatoarele angajatilor acestei directii. Despre faptul ca traficul pe
majoritatea calculatoarelor care transmiteau date si informatii in mod
operativ intre minister si toate celelalte unitati operative subordonate, era
interceptat ilegal de Gicu Pacurar, s-a aflat, aspect ce a facut obiectul unui
control al DGIPI structura de protectia informatiilor clasificate, adica tocmai
aceea pe care o conduce el acum, si care a confirmat activitatea ilicita a
acestuia. A fost informat directorul general al DGMO de la acea data chestor
ROMANICA.

Cu data de 15-05-2012 la conducerea sectorului de profil economic
din cadrul Diviziunii Informatii a fost numita dna comisar sef

TANASESCU Aceasta face si ea parte din persoanele apropiate
generalului Ardelean in perioada mandatului acestuia susnumita fiind sef

sector profil coruptie. ln 2007 cand V.Ardelean a plecat la D.G.M.O' din

cadrul MAI dna Tanasescu este una din persoanele care l-au urmat acolo, loc

in care si-a desfasurat activitatea panala 15.05-2012-
Pentru a putea face toate aceste abuzuri Gelu Oltean in primul rand

trebuia sa-si subordoneze Sectorul' de Resurse Umane si Biroul Juridic'

demers pe care l-a realtzat tot prin comiterea unor abuzuri si ilegalitati'

Astfel Gelu C)ltean l-a chemat pe seful Serviciului Resurse Umane,

comisar Visoiu Daniel si i-a comunicat faptul ca nu se bazeaza pe el, sa intre

in concediu si sa-si caute de lucru. Acesta in prezent este tot titularul

postului de Sef Sector cadre DGIPI, dar din mai 2072 este imputemicit

lortat sef Serviciu Resurse Umane la Serviciul de Pasapoarte Bucuresti. Tot

odata a fost dat afara abtniv si seful Biroului Invatamant numitul comisar

Hamagea, pe motiv ca este apropiat de fostul sef de serviciu Dan Visoiu'

In prezent politica de cadre a unitatii o face numitul BOTILA

COSMIN consilier personal al lui Gelu Oltean pe aceasta problematica'



Acesta este un apropiat al gen Merce Terente, nasul sau fiind fostul
sef de cadre de la DGIPI la nivelul anilor 1990, col Constantin C-tin, in
perioada cand si Merce Terente facea parte din structura.

Acest BOTILA in vara anului 2009 ocupa functia de Sef Birou
Invatamant in cadrul Serviciului de Resurse Umane al DGIPI si a fost
sanctionat disciplinar cu diminuarea drepturilor salariale pe o perioada de 3
Iuni, una din cele mai aspre sanctiuni cnf Statutului Politisfului, pentru grava
abateri disciplinare. Aceste constatari au fost facute de Corpul de Control al
MAI. Constatarile si masurile luate importriva sa BOTILA le-a contestat,
contestatia frindu-i respinsa, le-a reclamat ulterior in instanta unde de
asemeriea a pierdut. Yazand ca nu are castig de cauza a intrat in concediu de
patemitate pana cand l-a reactivat GELU OLTEAN

In prezent pt a-l forta sa demisioneze, actulului titular (DAN
VISOru) de post Sef Resurse Umane, dar care lucreaza la Pasapoarte, i-a
fost declansat un control tematic pe acelasi tip de problemele pt care
BOTILA a fost sanctionat in 2009.Ironia este ca cel care conduce acest
control este chiar BOTILA.

Abuzurile lui Botila nu se opresc aici. In primul rand nu se respecta
disciplina de stat in sensul ca sunt foarte multi ofiteri incadrati pe o functie
dar care isi desfasoara ilegal activitatea in cu totul alta parte fara nici o baza
legala. Un caz de notorietate in acest sens este cel al cms DIACONESCU
CIPRIAN, care de cinci luni de zlle frgureaza ca ofiter operativ in cadrul
SIIPI Covasna, dar care nu s-aprezentat niciodata la locul de munca. Acesta
este originar din Mures si are ordin verbal de la Gelu Oltean sa sa stea la Tg
Mures si sa-l monitorizeze pe fostul director gen adj SAVA MIHAI, pe care
Gelu Oltean il suspecteaza ca intentioneaza sa revina in conducerea DGIPI.

O alta misiune a lui Diaconescu fiind bineinteles monitorizarea
jocurilor politice la nivel local si informarea Bucurestiului.

Intr-o situatie ingrala in prezent se afla seful SIIPI CV, care a spus ca
el nu il porfteaza pe Diaconescu, din cauza ca nici macar nu l-a vazut, dar
Gelu Oltean face presiuni asupra sa efectueze pontarea acestuia.

De asemenea in nebunia creata de BOTILA s-a uitat de faptul ca
trebuiau oprite locuri pentru promotie (studentii din cadrul Academiei de
Politie clasa de informatii care urrrreaza a fi incadrati). Pentru a rezolva acest
lucru Gelu Oltean a intocmit un material catre ministru pentru suplimentarea
si bugetarea unor functii suplimentare pe schema de organizare a DGIPL

Totodata revenind la departamentul special de acoperiti, acolo de unde
in mod abuziv at fost dati afara prin santaj toti sefii de servicii de catre Gelu
Oltean, unul dintre acesti sefi de Sector, respectiv cms ANI ILE, nu a vrut
sa-si dea demisia si s-a intemat in soital avand niste afectiuni mai vechi de



sanatate. Dupa extemare in timp ce se afla in concediu medical, cms ILIE
ANI a fost demis si pus la dispozitie de catre GELU OLTEAN in mod
ilegal (legile in vigoare stipuleaza clar faptul caun functionar public in
timpul concediului medical nu poate fi demis).

O alta ilegalitate s-a comis si cu acest prilej, in sensul ca documentatia
de punere la dispozitie a cms ILIE ANI, chiar daca era abluziva, trebuia sa se
faca prin Biroul de Resurse Umane al Departamentului de ofiteri acoperiti,
in cazul de fata facandu-se la vedere prin Serviciul Resurse Umane al
DGIPI.

Cand oamenii trimisi de BOTILA au mers la locuinta lui ANI ILIE
pentru d-i aduce la cunostinta faptul ca a fost destituit si pus la dispozitie,
acasa era mama acestuia care la aflarea vastii a lesinat si a cazut pe scari.

Pentru acest incident ANI ILIE i-a facut plangere penela lui GELU
OLTEAN.

Pe de alta parte, printr-un Ordin de Ministru, Gelu Oltean a
transformat Biroul Juridic in Serviciu, pe seful de biroului l-a pus la
dispozitie, iar si sef Serviciu Juridic l-a numit pe Seful Serviciului Juridic
din cadru DGA, cu care GELU OLTEAN este prieten.

Fostul sef Birou Juridic (Timis M), este un ofiter crescut in DGIPI cu
o vechime de circa 10 ani, care a fost o perioada imputemicit si ca director al
Directiei Juridice a MA[, deci un profesionist desavarsit. Perioada de 6 luni
de punere la dispozitie ii expira in ianuarie 2013, iar intentia sa, datorata
dezamagirilor traite, este sa paraseasca Ministerul de Inteme.

De la venirea lui Gelu Oltean si pana in prezent indicatorii
profesionali obtinuti de DGIPI au scazut cu mai mult de 50o/o fata de
perioada similara a anului trecut sau a inceputului de an.

In randul ofiterilor este o ndmultumire ce creste de la o zi la alta
deoarece materialele informative nu sunt promovate catre beneficiari fara
nici o explicatie din partea conducerii unitatii sau a directorilor de diviziuni.

Totodata acestia refuza sa-si motiveze prin rezolutie temeiul returului
notelor informative.

De asemenea este o stare de nemultumire generala in randul
structurilor de parchet, in special DIICOT, din cauza faptului ca unitatea
refuza sa colaboreze si sa acorde sprij in in special tehnic, investigativ si filaj,
motivul fiind tot timpul faptul ca echipele sunt implicate in alte *lucrari*.

Insa pe principiul *tara arde si baba se piaptana* in luna octombrie
2012 cu ocazia convocarii cu secretarele din DGIPI structura centrala dar si
cele teritoriale, la cina GELU OLTEAN a venit insotit de o formatie de



lautari italieni, carora le-a facut un tur al cladirilor din garnizoana si le-a

prezentat centrul de pregatire interior-exterior.
Pana in prezent in centrul de pregatire al DGIPI din motive lesne de

inteles nu a intrat nici o :alta structura a MAI cu atat mai mult persoane civile

sau straine (cazul fericit arfi ca respectivii italieni safie chiar lautari)'

Acest gen de apucaturi de interlop la GELU OLTEAN nu sunt titlu de

noutate.
Astfel in presa clujeana din ianuarie 2000 apare un articol care face

cunoscuta asocierea de business a lui GELU OLTEAN cu un interlor grec

pe numi CHRISTOS TSORMPATZIDIS urmarit intemational prin

iN1nnpOf- pentru detumare de fonduri. Cetateanul grec era asociat cu

sotia lui Gelu Oltean (Mirela Sanda Oltean) in firma S.C'VANI SRL'

Din aceeasi perioada dateaza si alte articole (Fiii Mafrei - in Romania

din Gazeta de cluj) care il legau pe cetateanul italian MAURIZIO

CREUSSO de Mafie. In articol se precizeaza ca oficiul National de

combatrea spalarii Banilor a informat Parchetul Judetean cluj despre faptul

cainmartie 2001 S.C. FONDERIE S.R.L. (frrma lui Creusso) a cumparat

firma Agricola pentru suma de 750.000. $ si in plus era de acord sa plateasca

datoria iocietatii de 350.000 $. Dupa incheierea lratzactiei suma totala de

bani, respectiv 1,1 milioana $ s-au regasit in contul lui Maurizio creuso de

unde, ulierior, in sume egale, prin cinci dispozitii de plata patru parti au

a;uns in Elvetia in conturiG personale ale fratilor DALLI CANI, iar a cincea

la o banca din Austria intr-un cont personal al lui Maurizio creusso. La

vremea respectiva au fost informate autoritatile italiene de fisc'

Ulterior acesta a derulat mai multe contracte cu Primaria cluj in

mandatul lui Ghe. FUNAR.
Maurizzio creusso a fost asociat in firme cu interlopul clujean

GHEORGHEMIRELTOMUTAcare in iun ie2010afostarestatdecat re
DllCoTpentrutraficdepersoane.Activitateadetraficdepersoanerespectiv
obligarea la munca fortata si prostitutie in zona calabria omuta a derulato

i-pi"rrttu cu concubina unuia din sefii clanului napoletan NDragheta'

MaurizioCreussoafostmaitott impulinatentiaautoritati lorromane
cu competente pe combaterea spalarii banilor blaturi de ANTONIO

SCANAGATTA si ANTONI O MARAZZL
Din 2009 MAURIZIO CREUSSO detine firma S'C' EOLIANA

ENERGYMILLENIUMS.R.L.cusediulinPipera,I lfov.Inaceastafirma
este asociat cu l}D/o numitul CEZAR MARIN, fiul fostului gene,ral_DlE

IonMar i n , i a rd i n i anua r i e2010cu5%oes teasoc ia t s i num i t aSANDA



MIRELA OLTEAN, sotia lui GELU OLTEAI\. Afacerea izeaza
instalarea pe o suprafata de 147 hectare a 23 de turbine eoliene 

'rn zona
comunelor Mihail Kogalniceanu si Sarichioi, judehrl Tulcea.
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L Seful IGPR Petre Toba este presat zilnic de catre Coldea cu diverse
solicitar:i.

2. Despre VA

Acesta incearca sa se insinueze in preajma lui VP.

Are o firma de securitate - ARVIFOX VISION SECURITY - in care lucreaza toti

apropiatii sai din sistem.
VA are sediul de lucru in cladirea lui Iori Tiriac de langa ambasada Chinei: VA s-a

apropiat de IT atunci cand a distrus probele care il invinovateau pe fiul acestuia de

trafic cle droguri. Intre alte activitati. VA acopera fraudele uriase ale firmei de

asigurari a lui IT.
Firma lui VA foloseste baza de date a serviciului de inlormatii a lr4AL
Baza de date a fost obtinuta prin Gicu Paclrrar si actualizata prin Gelu Oltean.

VA are ca intentie distrugerea PSD inca de la alegerile din 2004
Atunci a actionat asupra softului de la ulegerile prezidentiale pentru falsiticarea

rezultatelor (AN a avut cu 8 procente mai mult decal TB) prin S. Ghita de la

ASESOFT care este of i ler  acoperi t .
TB a aflat de faptul ca VA i-a asigurat lui AN obiecte de patrimoniu si cu asta l-a

santajat si l-a intors in f'avoarea sa.
VA !-a infiltrat De Burian in conducerea SPP si i-a constnrit vila cu banii servioiului.
VA a folosit banii pentru operatiuni operative pentru construirea de vile apropiatilol si

pentru alte scopuri personale.
VA a facut disparuta uriasa suma de bani (milioane de euro) gasita cu ocazia

perchezitiei lacuta la fratii Camataru.
vA a pus intreg serviciul de informatii al MAI la dispozitia lui TB pentru actiuni de

politie politica.
Cazul Omar H a fost un joc operativ al serviciilor de informatii la care a pareticipat

activ si VA. Alaturi de Coldea si Kovesi ; OH a plecat din tara escortat de 2 ofiteri ai

serviciului de ir.rformatii exierne.
DD este ofiter acoperit al serviciului de informatii al MAI, creatie a lui VA (a lbst

vazut in sediul conspirat al serviciului rnai multi ani (2001 - 2006).
vA are relatii operative cu Ndragheta, organizatie criminala italiana care spala bani in

tara noastra, cu Nelu Iordache Romstrade si ELi.
Fostul sef al serviciului, Cornei Serban, a fost arestat pentru ca 3 st-sizat scurgcrea

infomratiilor din serviciu, de la Gelu Oltean, catre VA si apoi spre EU si TB.

Ministrul IR este creatia lui VA.

Toti care cunosc aceste informatii au propuneri pentru functii importante in sistem din

parte'a lui VA. t, /) t , . .l , .l----.-
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