
Scrisoare cu ,,javrulite" si ,,preoti bombalai" adresata Mitropolitului Moldovei

Ionut Benea,

Petrica Florea, un preot condamnat la puscarie pentru santaj, a redactat o scrisoare piperata cu jigniri, pe care a 
trimis-o catre Inalt Preasfintitul (IPS) Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei.

Preotul Petrica Florea (57 de ani), din Iasi, a slujit in sutana timp de 20 de ani si a ajuns in vizorul opiniei 
publice prin scandalurile in care a fost protagonist. Barbatul a primit doua condamnari definitive la inchisoare 
cu suspendare, o data dupa ce a realizat un film erotic cu un consilier local in scopul de a-l santaja, iar a doua 
oara dupa ce a mintit procurorii in timpul unei anchete penale.

Pentru aceste abateri sanctionate de instantele laice, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au decis 
ca Petrica Florea sa ramana fara sutana. Incepand cu 1 mai, controversatului preot i s-a interzis sa mai slujeasca. 
Sanctiunea primita de slujitorul Domnului de la Iasi l-a intaratat si mai tare pe Florea, care, in urma cu cateva 
zile, a redactat o scrisoare jignitoare, adresata IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei. In scrisoare, 
Petrica Florea spune ca IPS Teofan a comis ,,o vasta si nemarginita activitate infractionala".

,,Ati platit pe unele javrulite sa ma sune ziua si noaptea, cand eram cu doamna preoteasa, javrulite care imi 
faceau declaratii de dragoste si spuneau ca vor sa faca dragoste cu mine, crezand ca astfel doamna preoteasa o 
sa dea crezare si o sa se degradeze relatiile favorabile ale noastre. Ultima data, dimineata, pe 7.05.2013, m-a 
sunat de doua ori javrulita asta care face parte din clanul personal al Inalt Preasfintiei Voastre. Ati platit scump 
pe un escroc si pe un fraier sa ma atraga in cursa in sensul ca imi ofera o fata frumoasa si sa merg cu ea la hotel 
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in Iasi", se mentioneaza in hartia semnata de Florea.

,,PREOTUL FLOREA NU FACE CINSTE ALTARULUI"

Barbatul si-a jignit si colegii preoti, fara a da insa nume. ,,Ati platit scump pe unii preoti imorali si de mica 
valoare ca sa ma urmareasca, sa ma spioneze si sa-mi ofere... gagicute. Unul dintre acesti fraieri mi-a spus ca 
imi da o fata foarte frumoasa pentru a ma distra. Eu am inteles ca este o cursa si i-am spus ca sunt de acord, dar 
sa mai gaseasca inca una pentru el si sa ne distram amandoi", se mai arata in adresa trimisa Mitropoliei. 
Documentul contine si alte expresii inadecvate, cum ar fi: ,,bombalau si betivan de preot", ,,preoti imorali" sau 
,,nemernici cu poale lungi si mintea scurta".

Decizia de sanctionare a preotului Petrica Florea, care era paroh la Biserica ,,Sfantul Prooroc Ilie" din localitatea 
Solonet, a fost luata de reprezentantii Mitropoliei dupa ce acesta a fost condamnat definitiv, o data la trei ani de 
inchisoare cu suspendare si a doua oara la noua luni cu suspendare. Preotul a fost condamnat pentru lipsire de 
libertate si santaj, respectiv pentru marturie mincinoasa.

,,Consistoriul eparhial, fara a se raporta in mod direct la infractiunile in sine de care a fost gasit vinovat Florea 
Petrica de catre instantele penale si fara a atribui in sarcina lui Florea Petrica delictele corespunzatoare, constata 
totusi faptul ca cele doua decizii penale contureaza un portret al preotului Florea Petrica care nu face cinste unui 
slujitor al Sfantului Altar", au precizat reprezentantii Mitropoliei.

A FILMAT UN CONSILIER DEZBRACAT

Intamplarea care sta la baza condamnarii preotului la trei ani de inchisoare cu suspendare a avut loc in toamna 
anului 2005. Atunci, Petrica Florea a platit o adolescenta de 17 ani pentru a convinge un consilier local sa 
mearga cu ea intr-un imobil din orasul Targu Frumos. Acolo, fata l-a convins sa se dezbrace si, dupa ce s-a 
dezbracat si ea, preotul Florea i-a filmat dezbracati pe cei doi. Miza era una electorala. Dupa ce a filmat, preotul 
a mers cu un cutit si l-a amenintat pe consilier sa-si dea demisia din partidul din care facea parte. Ulterior, 
Petrica Florea a aratat acea filmare erotica enoriasilor in biserica, dupa slujba de Craciun din 2005.

A doua condamnare, de noua luni cu suspendare, ramasa definitiva in toamna anului trecut, a vizat o declaratie 
mincinoasa data de Florea in timpul unei anchete penale in care un prieten al lui era cercetat pentru conducere 
pe drumurile publice in stare de ebrietate. Preotul a mintit anchetatorii ca el se afla la volan, pentru a-si salva 
prietenul.

Ati platit pe unele javrulite sa ma sune ziua si noaptea, cand eram cu doamna preoteasa, javrulite care imi faceau 
declaratii de dragoste. Din scrisoarea trimisa Mitropolitului Moldovei.
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