
Suteu, � v�toarea destituirilor
Posturi nationale de televiziune, care citeaza surse din cadrul Inspectoratului General al Politiei
Romane, au informat ca Nicolaie-Gheorghe suteu, seful politiei sibiene, urmeaza a fi schimbat din functie
• Motivul destituirii pare a fi prietenia dintre chestorul sibian si Toma Zaharia, fostul adjunct al
ministrului de Interne, acuzat de afaceri ilegale cu petrol . suteu a infirmat zvonul potrivit caruia
urmeaza sa ocupe o functie in cadrul Universitatii  "Lucian Blaga" , in cazul in care nu va mai conduce
IPJ Sibiu . Favorit pentru preluarea fraielor Politiei sibiene se pare ca este comisarul-sef, Ilie Roman,
comandantul Centrului Chinologic Sibiu . Rares Niculescu, reprezentantul Birolului de Presa din cadrul
Ministerului de Intenre, a infirmat schimbarea lui suteu si spune ca nu s-a emis nici un document in acest
sens
  
  seful politiei sibiene, Nicolaie-Gheorghe suteu, a intrat in valtoarea destituirilor promise de noua
conducere a Ministerului de Interne. Cel putin asa au anuntat, ieri, cateva posturi nationale de televiziune,
care citeaza surse din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Motivul posibilei destituiri a
chestorului politiei sibiene, sustin aceleasi surse, este prietenia dintre Nicolaie suteu si Toma Zaharia,
fost adjunct al ministrului de Interne. Acesta, poreclit de presa nationala  "Generalul Heroina" , este
acuzat de afaceri ilegale cu petrol.  "Eu nu am auzit nimic legat de acest lucru si nu am primit nici o
instiintare in acest sens" , a declarat, ieri, chestorul suteu.
  
  Potrivit unor surse neoficiale, Nicolaie suteu ar primi o functie de conducere in cadrul Universitatii 
"Lucian Blaga" , in cazul in care nu va ramane in functia pe care o detine in prezent, in cadrul
Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Sibiu.
  Contactat telefonic, suteu a declarat, ieri, pentru Ziarul Obiectiv, ca nu are nici o legatura cu
Universitatea si ca nu va ocupa nici o functie in cadrul acesteia.  "Sunt zvonuri, simple speculatii,
scenarii facute de fel de fel de oameni. Eu nu ma ocup de astfel de lucruri, dar vad ca unii oameni, da" , a
afirmat chestorul politiei sibiene.
  Se pare ca favoritul pentru preluarea sefiei Inspectoratului Judetean de Politie este comisarul-sef Ilie
Roman, actualmente comandant al Centrului Chinologic Sibiu. 
  
  Reprezentantul Biroului de Presa al Ministerului de Interne, Rares Niculescu, a infirmat, ieri, ca suteu
este pe punctul de a fi schimbat, sustinand ca nu s-a emis nici un document in acest sens.
  In cadrul bilantului pe anul 2004, intr-un raport intocmit de Inspectoratul General, IPJ Sibiu se afla pe
locul trei la nivel national, ca rezultat al unei bune activitati. 
  
  Claudia BUIDAN
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