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Cancun Quintana Roo din 14 februarie 2021 

 

Scrisoare deschisă și reclamație publică. 

 

În ceea ce privește campania mediatică de atacuri și dezinformări, care a fost lansată 

săptămâna aceasta prin intermediul unui tweet publicat de titularul Santiago Nieto din cadrul 

Unității de Informații Financiare (UIF) și o presupusă listă a persoanelor blocate pentru 

spălare de bani, care a fost scoasă la iveală prin rețelele de comunicare la nivel național și prin 

care sunt divulgate informații referitoare inclusiv la oamenii de afaceri și personalitățile 

politice din Quintana Roo și în care am fost implicat în unele rețele de comunicare 

împrumutate acestei campanii cu intenția de a mă discredita, prezentându-mă în calitate de 

presupus lider al unei „mafii române”, vreau să vă informez că nu apar nici o listă de conturi 

înghețate ale UIF.  

În posesia mea se află întocmai documentul prin care însăși UIF mă exonerează de utilizarea 

resurselor de origine ilicită sau „spălare de bani”, în care susține că, în urma unei consultări 

efectuate în baza de date „nu există nici o înregistrare referitoare la faptul că conturile lor sunt 

incluse în lista persoanelor blocate ”. 

Sunt deschis la adresa rețelelor de comunicare, ce au publicat presupusele versiuni în absența 

vreunei sustenabilități, în vederea clarificării și dezmințirii prin probe a oricărei dintre 

publicațiile difuzate.  

Santiago Nieto, a făcut referire la o „mafie românească” în care este implicată persoana mea, 

Florian Tudor, un om de afaceri de origine română care locuiește în Mexic de mai bine de 10 

ani cu o familie și doi copii mexicani, cu adresă de e-mail pentru contact: 

tudor76florian@gmail.com și vfloresh@hotmail.com, motiv pentru care invit prin prezenta 

titularul din cadrul UIF să mă acuze în mod personal dacă deține dovezi împotriva mea pentru 

a le face publice.  

Titularul din cadrul UIF a denunțat adresându-se presei presupusa „mafie românească” ce 

activează prin clonare de carduri, spălare de bani, trafic de persoane, trafic de organe și alte 

infracțiuni care nu se încadrează în funcțiile sale, acuzații foarte grave, prin prisma cărora se 

distruge în întregime imaginea oricărei persoane, motiv pentru care solicit să specifice sau să 

clarifice dacă eu și familia mea avem vreo legătură cu aceste infracțiuni și, în cazul în care nu 

își poate susține acuzațiile, să le retragă. Vă transmit declarația oficială a Băncii Multiva prin 

care însăși  banca recunoaște că nici firma mea, nici eu, nu am fost implicați în aceste acuzații 

de clonare a cardurilor. Această declarație contrazice în totalitate versiunea domnului 

Santiago Nieto și îi solicit lui Santiago Nieto să prezinte dovezile acuzațiilor respective sau să 

și le retragă. UIF nu este o autoritate de investigație, iar Santiago Nieto nu poate acționa ca un 

judecător care poate emite o sentință.  

UIF a scos la iveală o listă de conturi înghețate, listă în care apar persoane decedate, 

narcotraficanți aflați în detenție care nu pot avea conturi bancare și firme dispărute. Ar fi 

potrivit ca Santiago Nieto să prezinte explicații referitoare la motivul menționării numelor 

unor persoane decedate în acea listă, a unor nume incorecte, a unor persoane fără conturi 

bancare sau a conturilor blocate de 3 sau 4 ani.  

Dacă, cazul în cauză este cu adevărat despre o mafie puternică:  

De ce pune în pericol cercetările achetei?      



Traducere Autorizată din Limba Spaniolă 

 
 

Pentru a satisface favoruri politice? 

Care este motivul real și marele interes de a-mi afecta imaginea personală și a familiei mele? 

În cazul în care încearcă să mă intimideze se înșeală deoarece nu am de gând să mă ascund, 

dat fiind faptul că nu am nici o implicație în farsa mediatizată și nu vreau să mă gândesc că 

îmi inventează infracțiuni pe care nu le-am comis.  

Din acest motiv fac apel la adresa lui Santiago Nieto să confirme dacă aceste liste scoase la 

iveală sunt reale și dacă apar implicat în vreo una din ele să susțină afirmația cu probe, să o 

dezbată cu mine sau să dezmintă public implicarea mea în oricare dintre aceste infracțiuni sau 

cu anumite persoane politice din Quintana Roo, așa cum s-a susținut și prezentat în mediile de 

comunicare naționale și locale.  

Până în momentul de față, nu am fost notificat de nicio autoritate că mi s-au înghețat conturile 

și nici că aș fi persecutat de FBI sau Interpol, așa cum s-a străduit atât de mult Santiago Nieto 

să sublinieze. 

Se pare că UIF s-a pretat într-un joc pervers contrar principiilor 4T care este condusă de 

președintele Mexicului și Santiago Nieto Castillo, consider că și-a depășit cu mult funcțiile, 

făcând declarații și afirmații care nu îi corespund, motiv pentru care trebuie să își asume 

responsabilitatea, nu numai să prezinte informații false, fără ca mass-media să investigheze, 

reușind să manipuleze opinia publică.  

Nu vreau să mă gândesc că Santiago Nieto Castillo ar fi un trădător al principiilor din cadrul 

4T, mai degreabă cred că a fost informat greșit, manipulat sau folosit în vederea satisfacerii 

unor interese politice străine, dat fiind că după părerea mea și a majorității mexicanilor, este 

considerat a fi unul dintre simbolurile din cadrul 4T, motiv pentru care, reiterez, cred că a fost 

victima unui montaj, dar în orice caz trebuie să clarifice în interviul ce urmează să îl ofere 

procurorilor care investighează cazul persecutării mele ilegale, deoarece cu toții trebuie să 

răspundem în fața legii.  

Ceea ce observ este doar o campanie murdară, un joc de interese politice în care este folosită  

Unitatea de Informații Financiare cu scopul de a ataca oameni de afaceri, politicieni sau foști 

oficiali din Quintana Roo și să îi coreleze precum complicii unei presupuse „mafii românești”, 

montaj prin care am fost atacat și persecutat, fără ca până în momentul prezent să fi reușit să 

demonstreze oricare dintre aceste infracțiuni.  

Deschid calea către titularul din UIF, Santiago Nieto și către rețelele de comunicare să 

răspundă cu probe, că totul face parte dintr-o campanie neagră și un montaj care acum, în 

perioada electorală, se folosește cu ținte politice, folosind banii publici din guvern și din 

partide, pentru a o extinde, confundând și manipulând societatea.      

Îi provoc pe însuși Jesús Alberto Capella Ibarra, fost secretar de Securitate publică al 

Quintanei Roo și „Domnul din Întuneric”, Juan de la Luz, în calitate de inițiatori a întregii 

campanii prezente, care au condus montarea unei „mafii românești”, plătind sume milionare 

rețelelor de comunicare și jurnaliștilor pentru a mă defăima, să desbată public cu mine la 

televiziune sau în fața presei naționale și să își susțină cu dovezi afirmațiile și acuzațiile 

împotriva mea. 

Aici trăiesc, sunt acasă împreună cu familia mea, copiii mei s-au născut aici, nu mă ascund, 

nu am plecat și nu voi pleca din Mexic, vizitez cu frecvență aproape zilnică Sistemul Judiciar 

și FGR pentru a da continuitate denunțurilor mele în care mă declar victimă, mă mut în 

Cancun în pofida amenințărilor care mi s-au înaintat ca să nu prezint probe.  
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Nu voi fugi, aici am de gând să rămân tot restul vieții mele, deoarece copiii mei s-au născut 

aici, deoarece iubesc Mexicul și pentru că aici este viața mea.  

În ceea ce privește rețelele naționale care m-au defăimat, în special celor ce m-au atacat în 

mod constant, precum ziarele Reforma, Mileno, El Universal, jurnaliștilor Carmen Aristegui,  

Francisco Zea (Excelsior), Héctor de Mauleon (El Universal), Azucena Uresti (Milenio), 

Benito Jiménez (Reforma), Mario Maldonado (El Universal), Sandra Normandía (Milenio), 

Joaquín Lopez Doriga și Edgar Felix (Luces de Siglo) printre alții, le deschid căile prin a 

răspunde tuturor îndoielilor și întrebărilor pe care le au, atât timp cât îmi vor garanta că 

declarațiile mele la adresa lor și probele nu vor fi manipulate.  

Invit jurnaliștii onești din domeniul investigațiilor să le pun la dispoziție atât dosarele în care 

sunt acuzat, cât și dosarele în care sunt victimă și numeroasele dovezi pe care le dețin, în 

vederea efectuării unei investigații curate și obiective, prin care să se reflecte adevărul.  

Le solicit televiziunilor naționale care au publicat în ceea ce privește persoana mea și 

presupusa „mafie românească” să îmi deschidă calea către emisiunile lor la televiziunea 

națională, încât să pot să îmi prezint dovezile direct dezincriminatoare, audio, mesaje și 

filmări video privind toate minciunile și montajele pe care autoritățile federale și de stat le-au 

montat împotriva mea, și ca aceasta să aibă loc într-o transmisie „Live” în așa fel încât 

dovezile mele să nu poată fi manipulate, și să se avertizeze că sunt emisiuni aranjate și 

manipulate împotriva mea.  

Dacă există vreo infracțiune pentru care va trebui să plătesc, voi răspunde pentru acea 

infracțiune, promit opiniei publice că nu mă voi ascunde, până în ziua de astăzi am fost 

constant atacat, nicio rețea de comunicare nu semnalează faptul că am fost numit precum 

victimă în diverse dosare de investigație, nici că șase oficiali federali sunt acuzați și urmăriți 

penal, și încă douăzeci de oficiali sunt urmăriți penal și vor fi acuzați în cel mai scurt timp, 

printre aceștia fiind Alberto Capella Ibarra, care este deja acuzat, dar încă nu a urmărit penal 

datorită protecției oferite de Guvernator și de Congresul de Stat, deoarece este separat doar de 

funcția sa și interimatul său nu a fost încă ratificat în funcție.  

Dețin toate dovezile pentru a le da măștile jos celor care mi-au făcut rău, care mi-au defăimat 

și distrus patrimoniul, dovezi care implică autorități cu rang înalt la nivel de stat și federal, 

incluși fiind polițiști ministeriali, procurori, judecători și magistrați, și fiind multe interese în 

joc am primit amenințările pentru a nu le publica.    

În timpul perchezițiilor ilegale efectuate asupra proprietăților mele și care au fost anulate de 

un judecător federal de control, poliția ministerială și procurorii au furat cu impunitate totală, 

seifuri pentru computer, bani în numerar, carduri bancare, bijuterii, ceasuri fine, opere de artă, 

ecrane TV, câini de rasă, cai fini și mașini grele, printre alte obiecte, un jaf milionar pe care 

experții FGR l-au calculat la 67 de milioane de pesos și daune pentru mai mult de 500 de 

milioane de pesos. 

De aceea, fac acest apel în regim de urgență către rețelele mass-media care doresc să scrie 

adevărul cu dovezi documentate, întrucât viața și libertatea mea sunt în pericol și este urgent 

să le difuzăm.  

Mă confrunt cu o mafie la putere, care caută să mă anuleze prin toate părțile și să mă facă să 

dispar, astfel încât să nu pot face acest denunț.  

Avocatul meu, Eddy Pérez Escobar, a fost inclus în lista conturilor înghețate de către UIF, un 

avocat tânăr, umil și drept, care prin aceste acțiuni se dorește a fi intimidat pentru a nu mă 
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apăra, vorbesc despre un apărător care a perceput doar o sumă simbolică pe contract pentru 

serviciile sale profesionale timp de un an și care au fost plătite prin transfer electronic cu 

transparență deplină, afectându-i-se în mod nedrept imaginea profesională, un profesionist cu 

care nu am avut niciodată niciun fel de relație sau de afacere înainte de noiembrie 2019.  

Îl invit pe Santiago Nieto să revizuiască personal conturile bancare și mișcările de cont ale 

avocatului Eddy Perez Escobar și să pronunțe în fața opiniei publice, dacă conturile lui pot fi 

luate în considerare pentru infracțiunea de „spălare de bani”.  

Jurnalistul Víctor Flores, care cunoaște cazul meu în profunzime și a publicat întreaga poveste 

a atrocităților și nedreptăților împotriva mea, a fost, de asemenea, intimidat de un atac asupra 

biroului său, care a fost distrus și căruia i-au furat computerul personal și toate fișierele, 

fotografiile și informațiile conținute acolo, astfel încât să se abțină de la informarea opiniei 

publice despre toată această farsă, atacând un drept fundamental precum este libertatea presei. 

Guvernul Quintanei Roo a amenințat întreaga presă locală și le-a interzis să scrie note unde să 

dezvăluie adevărul, întrucât, în cazul în care ar face acest lucru, vor elimina acordurile pe care 

le au cu Guvernul de Stat. 

M-am confruntat cu un întreg aparat de justiție care îmi întârzie plângerile și procesele pentru 

a mă apăra și a pedepsi pe cei vinovați de toată această nedreptate, unde audierile inițiale în 

care sunt victimă au fost întârziate cu mai mult de 6 luni. Au amânat audierile inițiale de 

punere sub acuzare cu practici de întârziere refuzându-mi dreptul de acces la justiție și la toate 

victimele conexe. Îi solicit domnului Președinte și Președintelui Congresului Justiției să 

revizuiască aceste acțiuni.  

De ce infracțiunile grave, cum ar fi tortura și jaful copiilor și femeilor de către oficiali, nu sunt 

anchetate cu aceeași forță a statului? 

 

LEGĂTURI POLITICE 

Eu, Florian Tudor, vreau să precizez în mod clar că toți acești oameni politici care mă 

relaționează cu UIF, sunt acuzații în totalitate false și sunt o configurație politică electorală cu 

scopul de a influența următoarele alegeri și a aduce atingele într-o formă prejudiciabilă  

partidului președintelui Andrés Manuel López Obrador și alianțelor PVEM-Morena, fiind 

conștienți că dumnealui luptă pentru a pune capăt corupției din această țară. 

În cazul deputatului José de la Peña Ruiz Chávez, eu nu îl cunosc, nu l-am văzut niciodată în 

viața mea și nici nu am făcut vreo afacere cu el, totuși, se spune că apariția numelui său pe 

lista UIF a fost premeditată pentru a-i lua puterea din Partidul Verde, pentru că a respins în 

calitate de deputat al Congresului din Quintana Roo un împrumut de la Guvernul de Stat în 

valoare de 800 de milioane de pesos și pentru că a fost principalul oponent al acțiunilor 

guvernului de stat și dat fiind că i s-a refuzat creditul, Juan de la Luz i-a înscenat toate 

acestea. 

Au încercat să mă asocieze cu fostul guvernator, Felix González Canto, și cu senatorul 

Partidului Verde, Jorge Emilio González, și cu Laura Fernandez, Președinta Municipiului din 

Puerto Morelos, persoane pe care nu le cunosc și cu care nici nu am avut vreo legătură, dar 

înțeleg că aceste campanii sunt pentru prejudicia candidații Partidului Verde și Morena, cu 

scopul de a rupe alianța Verde-Morena, totul ca parte a „războiului murdar” al acestui proces 

electoral din statul Quintana Roo. 
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În ceea ce-l privește pe René Bejarano, nu l-am văzut niciodată, nu îl cunosc și, prin urmare, 

nu am nicio afacere cu el. 

De asemenea, nu îl cunosc nici pe omul de afaceri Ricardo Vega Serrador și pe mulți alții din 

acea listă a UIF, în care se afirmă că conturile lor au fost înghețate.  

 

JUAN DE LA LUZ, EL INCENDIARIO 

Totul este un război organizat de către Juan de la Luz Enriquez Kaufach, consilier principal al 

Guvernatorului din Quintana Roo Carlos Joaquin și care controlează securitatea în Quintana 

Roo, el este adevărata mafie a guvernului Quintana Roo. El controlează Secretariatul 

Securității Publice, Procuratura generală și Puterea Judiciară a Statului. 

Juan de la Luz a fost veriga pentru realizarea plății campaniei lui Carlos Joaquin, prin 

intermediul lui Rafael Moreno Valle și lui Eukid Castañon, care se află în prezent în 

închisoare. Eukid este partenerul principal al lui Juan de la Luz și împreună au jefuit Quintana 

Roo. 

Juan de la Luz este adevăratul criminal din Quintana Roo. 

Demiterea procurorului Miguel Angel Pech pentru a-l denumi pe Oscar Alvarez, există 

fotografii cu el când îi cere procurorului să demisioneze, fotografii care sunt pe internet, prin 

aceasta a început împuternicirea sa, încât să poată avea controlul absolut al securității în statul 

Quintana Roo și și-a a început operațiunea în 2018 în vederea preluării controlului deplin al 

securității statului Quintana Roo.  

Prima sa strategie a fost numirea în 2017 a președintelui Sistemului Judiciar Antonio Leon 

Ruiz, pentru a schimba ulterior Secretarul pentru Securitatea Publică al Quintanei Roo, a 

propus Procuraturii generale din FGR numirea lui Javier Ocampo în funcția de delegat și 

ulterior numirea lui Oscar Montes de Oca în calitate de Procuror de Stat, în asemenea mod 

reușind să dețină controlul total al securității de Stat.  

Modul de operare al lui Juan de la Luz a constat în dezintegrarea prin zvonuri a oricărui avea 

bani în Quintana Roo sau afaceri dubioase, pentru a pune stăpânire pe ei, astfel el lucrează în 

scrisori semnate de guvernatorul Carlos Joaquín și, potrivit lor, au început să demonteze 

bandele criminale, când, în realitate, singurul lucru pe care l-au făcut ei, este să își dorească să 

pună stăpânire pe toate afacerile murdare extorcând aceste celule și, dacă nu acceptă, 

inventează infracțiuni precum plantarea de arme și cumpărarea de martori protejați.  

Intenționează să folosească împotriva mea o declarație pe care ei însuși l-au obligat pe 

„Sinclair”, pe care nu l-am cunoscut niciodată, nici eu, nici familia mea, și niciodată nu am 

făcut nicio afacere cu el, un denunț pe care Alberto Capella l-a luat cu forța de la Sinclair 

torturându-l în CERESO din  Cancún, strategie identică cu cea pe care a aplicat-o Alberto 

Capella cu un alt criminal Sandu Ioan Laurentiu, pe care îl torturau în CERESO din Cancún 

ca ultimul să declare împotriva mea și după trecerea câtorva luni l-au eliberat cu ajutorul 

contactelor pe care le are în tot aparatul justițiar din Quintana Roo servind interesele lui Juan 

de la Luz, lui Alberto Capella și lui Carlos Joaquín Gonzalez și îl eliberează într-un mod 

ilegal pentru că românul era subiectul unei proceduri penale cu detenție confidențială 

preventivă pentru o infracțiune de tentativă de omucidere calificată. 

Cu o săptămână înainte, un judecător federal i-a refuzat protecția acelui criminal român Sandu 

Ioan Laurentiu, dar în ciuda acestui fapt, Alberto Capella împreună cu mafia puterii au ignorat 

sentința Federală și l-au eliberat fără nici o sustenabilitate legală. Aici las fotografii pe care 
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însuși Sandu Ioan Laurentiu le-a trimis din închisoarea din Cancun fiind torturat, decizia care 

îi neagă eliberarea sa și linkul știrilor unde a fost anunțată eliberarea sa, menționez că dețin în 

posesia mea declarații și mesaje din partea acestui român, în care recunoaște toate aceste 

fapte.  

Menționez că pe 25 mai 2020, românul Sandu Ioan Laurentiu, care este martorul protejat al 

lui Alberto Capella, mi-a trimis un mesaj de la CERESO din Cancun, prin intermediul unei 

persoane din cadrul Parchetului unde, din 24 mai 2020, m-a avertizat că va începe o campanie 

mediatizată foarte puternică împotriva mea, iar această campanie începe cu o zi mai târziu, pe 

25 mai, cu un presupus conflict de interese în Parchetul Anticorupție și continuă pe tot 

parcursul lunii iunie 2020. În mesajul respectiv românul Sandu Ioan Laurentiu mă transmite 

din închisoarea din Cancun cu o listă de oameni de afaceri și politicieni care astăzi apar pe 

lista persoanelor blocate (celebra listă UIF) a mafiei românești, adaug mesajul pe care mi l-a 

transmis Sandu Ioan Laurentiu pe telefonul unui public servitor al FGE să mi-l trimită, 

mesajul este în limba română, dar dumneavoastră, jurnaliștii și cercetătorii îl puteți traduce 

foarte ușor. Există martori de la Procuratură privind acel mesaj, acea persoană se află astăzi pe 

lista lui Santiago Nieto, doar pentru că a primit acel mesaj și mi l-a retransmis. Este pe lista 

UIF cu un cont blocat, chiar dacă este nevinovat și vă întreb pe dumneavoastră, domnilor  

jurnaliști și pe dumneavoastră, domnule Alberto Capella, și pe dumneavoastră, domnule 

Santiago Nieto, cum este posibil ca acest criminal să fi știut din 25 mai 2020 ce se va întâmpla 

în următoarea zi și pe tot parcursul întregii luni iunie a anului trecut și de ce persoanele despre 

care vorbește acel  român, astăzi sunt pe lista FIU? Toate acestea mă fac să mă gândesc 

domnule Santiago Nieto că faimoasa listă a persoanelor implicate în presupusa „mafie 

românească” v-a fost înmânată de către domnul Alberto Capella sau de către domnul Juan de 

la Luz sau de către domnul Carlos Joaquín și dumneavoastră fără nicio sustenabilitate și fără 

nicio investigație, v-ați lăsat manipulat și luați în considerare, și blocați persoanele și începeți 

show-ul mediatizat în scopuri politice electorale, cu scopul de a mă distruge pe mine, pentru 

a-mi distruge credibilitatea și imaginea și cu scopul de a împiedica investigațiile care sunt 

împotriva acuzaților, care mi-au distrus viața și pentru a distruge dosarele care sunt împotriva 

dumneavoastră, cu scopul de a salva acei delincvenți. Îl avertizez pe delincventul Alberto 

Capella că acest român este doar un omucigaș, un criminal și o persoană care joacă în două 

tabere și că protecția pe care i-a oferit-o în Tijuana în calitate de martor protejat nu îl va fi de 

folos în niciun fel și că chiar românul îl va trăda. Am dovezi despre toate acestea și dețin 

multe altele, am conversațiile cu acel român care se presupune că m-a căutat să-l ajut pentru 

că îl torturau și pentru că au vrut să-l omoare în închisoare și am mai multe dovezi pe care 

vreau să le pun la dispoziția autorităților competente. Solicit încă o dată să se investigheze 

modul în care a fost posibil ca acest criminal să fi fost eliberat dintr-o detenție preventivă 

informală fără a se fi încheiat procesul său.  

Dumneavoastră, domnilor jurnaliști și anchetatori întrebați-l pe domnul Alberto Capella de ce 

a vizitat închisoarea din Cancun la data de 1 mai 2020 și să răspundă dacă i-a cerut românului 

Sandu Ioan Laurentiu să depună mărturie împotriva mea în schimbul libertății sale, și cine l-a 

torturat pe Sandu Ioan Laurentiu și din ce motiv. De asemenea, întrebați și investigați dacă un 

criminal poate fi eliberat atunci când legea stabilește detenția preventivă informală înainte de 

încheierea procesului. Un judecător din Cancun a putut face acest lucru. 
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Ca parte a acelor afaceri murdare de extorcare a oamenilor de afaceri din Quintana Roo, am 

fost victima unei persecuții brutale care nu se oprește, mi-au distrus companiile, mi-au lăsat 

angajații fără muncă și ceea ce este mai rău, m-au lăsat fără posibilitatea de a plăti îngrijirile 

de sănătate ale fiului meu de cinci ani „Florian”, care s-a născut asfixiat la naștere și care 

necesită tratament și terapie la un cost de 150 de mii de pesos pe lună pentru a-l menține în 

viață. În data de 11 mai 2019 au efectuat percheziții ilegale, mi-au torturat fiul cel mare, i-au 

torturat mama și m-au torturat și pe mine, m-au jefuit și mi-au furat toate bunurile și m-au 

ținut fără drept de comunicare pentru 36 de ore, continuându-mi tortura psihologică pentru că 

nu știam dacă fiul meu mic Florian, aflat în acel moment la terapie intensivă, era încă în viață. 

Fiul meu Florian se afla la terapie intensivă în acel moment, luptându-se între viață și moarte. 

În cazul în care mi se întâmplă ceva sau îmi vor cauza dispariția, vă încredințez 

dumneavoastră, Domnule Președinte, sănătatea și viața fiului meu Florian, pentru că nu vor 

putea să-i asigure nevoile, pentru că mi-au luat deja tot ce aveam și mi-au distrus toate 

firmele.  

 

AMENINȚĂRI ZILNICE 

Fac public faptul că am primit o serie de amenințări, astfel încât să tac, să nu denunț și să 

renunț la procesele de anchetă desfășurate împotriva oficialilor de stat și a federalilor, pe care 

i-am denunțat la nivel federal pentru extorcare, jaf și abuz în exercițiul funcției publice și 

împotriva celor care mi-au distrus companiile și patrimoniul familial cu acuzații false și 

dosare de investigații în care au fost fabricate dovezile cu scopul de a mă închide în pușcărie.  

Îi solicit Președintelui Mexicului, Andrés Manuel López Obrador, Secretarei din Guvern Olga 

Sanchez Cordero, Procurorului General al Republicii, Alejandro Gertz Manero și 

Președintelui Curții Supreme de Justiție a Națiunii Arturo Zaldívar, un spațiu pentru a 

prezenta personal în fața lor dovezile mele care implică înalți funcționari ai însuși Guvernului 

Federal și ai Guvernului Quintana Roo, care s-au acoperit acum prin Santiago Nieto, titularul 

UIF pentru a crea această campanie de presă împotriva mea. Transmit că, în ciuda 

amenințărilor zilnice pe care le-am primit și că, timp de șase luni, Ministerul Public Federal a 

ordonat Gărzii Naționale, Poliției Federale și Poliției Ministeriale a FGR, măsuri de protecție 

care, fără niciun argument, refuză să mi le ofere, încălcându-mi drepturile și Constituția 

Politică Mexicană, în ciuda faptului că viața mea se află în pericol acum. 

Vreau să clarific faptul că dovezile concludente pe care le dețin au fost prezentate în mod 

electronic în cloud, astfel încât, în cazul unui atac împotriva mea, să fie publicate și 

diseminate în mass-media națională și internațională, indiferent dacă sunt viu sau mort.  

Reiterez că am fost victima acestei rețele de corupție, dar că nu mă voi opri până nu-i demasc 

pe cei care mi-au făcut rău, inclusiv aparatul de justiție de stat și federal, deoarece nu există 

nicio comparație între infracțiunile comise de oficialii publici care mă persecută, cu presupusa 

„clonare a cardurilor” de care sunt acuzat și despre care până în prezent nu au putut dovedi 

nimic împotriva mea, și nici nu vor găsi nimic, din simplul motiv că nu am comis nici o 

infracțiune. 

 

PREȘEDINTELUI 
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Vă solicit, dumneavoastră domnule președinte, să-mi acordați cea mai mare încredere pentru a 

vă împărtăși toate informațiile pe care le dețin, dovezile și mărturiile despre modul pudrezit cu 

care am fost atacat. Vă împărtășesc scrisoarea deschisă pe care v-am trimis-o în februarie 

2021. 

În ceea ce vă privește pe dumneavostră, doamna Secretar de Guvern, Olga Sánchez Cordero, 

sunt informat referitor la capacitatea dumneavoastră în calitate de jurist și de persoană de a 

asculta și de a analiza un caz de o asemenea natură complexă, precum cel în care sunt victimă 

și solicit să vă pot prezenta în aceeași măsură toate dovezile cu care se încearcă încarcerarea 

mea. 

Pe dumneavoastră, domnule ministru Arturo Zaldívar, vreau să vă aduc la cunoștință despre  

co-paternitatea dintre judecători și magistrați care există în Quintana Roo pentru a-și acoperi 

atrocitățile, în așa fel încât am cerut Curții să preia dosarele mele pentru revizuire, astfel încât 

să fie SCJN însuși, entitatea care va examina toate încălcările drepturilor mele umane.  

La presupusa masă de Securitate Națională, secretariatul pentru Securitatea Publică din 

Quintana Roo și Guvernele din Quintana Roo, împreună cu domnul Joseph Gonzalez, l-au 

dezinformat pe Santiago Nieto și pe cei prezenți la masă, referitor la implicarea mea în 

clonarea cardurilor, a traficului de persoane și a traficului de organe, fără a avea nicio 

sustenabilitate și nici o investigație prin care să poată susține toate acestea.  

Fără a fi niciunul dintre aceștia autorități competente care să investigheze acest lucru, 

încălcându-mi toate drepturile, deoarece până în momentul de astăzi nu am antecedente 

penale, menționez că atât Secretarul pentru Securitatea Publică al Quintanei Roo, cât și 

Guvernele Quintanei Roo, Joseph Gonzalez și Alberto Capella sunt anchetați în FGR, la 

Afaceri Interne și Anticorupție, unii fiind deja acuzați, iar alții pe calea de a fi acuzați. 

Domnul Santiago Nieto, presupun că mușcă momeala din cauza înaltelor funcții pe care acei 

oameni le-au ocupat și face o greșeală atât la nivel profesional, cât și la nivel politic și publică 

în mass-media varianta cu care acești oameni l-au manipulat.  

Îi cer Domnului Președinte și însuși domnului Santiago Nieto să revizuiască încă o dată masa  

respectivă de la Securitatea Națională, vreau să presupun că a fost înregistrată și să efectueze 

investigațiile necesare.  

În urmă cu patru luni, la Cancun, Joseph González l-a decorat pe prietenul său, acuzatul Jesús 

Alberto Capella Ibarra, ca polițist exemplar. Aici sunt fotografiile în care Joseph Gonzalez, 

responsabil al FBI, îl decorează pe criminalul și traficantul de droguri Alberto Capella, le 

solicit autorităților corespondente din Statele Unite să investigheze pe ce bază s-a făcut 

această numire și să investigheze prietenia dintre Joseph Gonzalez și Alberto Capella. 

Joseph Gonzalez interferează într-un mod murdar și pe la spate, în principiile Președintelui 

republicii de neintervenție străină către toată opinia publică și mass-media. 

Aici vă prezint un document ilegal care a fost deja denunțat și cercetat. Este semnat de 

domnul Joseph Gonzalez și îi cer actualului ambasador al Statelor Unite și secretarului de stat 

Antony Blinken să verifice conduita și performanța acestui oficial și să investigheze de ce 

înalții oficiali din Statele Unite decorează unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din 

această țară, pe Alberto Capella, un personaj pe care l-am denunțat în fața Parchetului Federal 

pentru Combaterea Corupției și a Procuraturii Afacerilor Interne a FGR pentru că a fost 

implicat într-un plan de persecuție ilegală adresată la persoana mea. 
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De asemenea, vreau să vă informez că, de două ori, am fost la ambasada Statelor Unite 

împreună cu avocatul meu, fără a fi primit mai întâi pentru a afla dacă a fost investigat și 

pentru a vorbi cu Joseph González și i-am lăsat o scrisoare prin care îi cer explicații pentru 

documentul pe care l-a semnat, și a doua oară am fost să depun o plângere pentru tortura la 

adresa fiului meu de șase ani în perchezițiile ilegale asupra proprietății mele și a naționalității 

Statelor Unite și este obligația guvernului Statelor Unite să-l apere ca cetățean al acelei țări, să 

investigheze și să-i judece pe vinovați.  

Denunț și solicit anchetarea din partea autorităților corespunzătoare ale Statelor Unite și 

organizațiilor internaționale pentru protecția minorilor, FBI-ului, Curții Interamericane de 

Drepturi și Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului, secretarului de stat, fostului 

ambasador Christopher Landau și Departamentului de Justiție 

Până în momentul prezent, nicio autoritate din Statele Unite nu m-a căutat să mă întrebe 

despre situația în care se află fiul meu în prezent E.A.T.A sau să investigheze aceste fapte, 

ceea ce mă face să cred că Joseph Gonzalez nu a prezentat această plângere autorităților 

corespunzătoare. 

Domnule Președinte, dumneavoastră ați spus, să nu mai existe interferențe ale altor țări în 

suveranitatea națională. 

Există multe margini ale corupției în spatele persecuției mele. 

Principalul inițiator al tuturor acestor lucruri este, reiterez Juan de la Luz Enrique Kaufachi, 

consilierul principal al guvernatorului Carlos Joaquín González, care a fost veriga pentru plata 

campaniei guvernatorului Quintanei Roo prin intermediul lui Rafael Moreno Valle și al lui 

Eukid Castañón care astăzi se află în închisoare și este partenerul principal al lui Juan de la 

Luz. 

Juan de la Luz, a sosit în Quintana Roo ca șef al unui grup de oficiali care erau încorporați în 

guvernul de stat pentru a prelua controlul securității statului, printre ei aflându-se inclusiv 

procurorul general al statului, Oscar Montes de Oca, delegatul FGR din Quintana Roo, Javier 

Ocampo García și secretarul de stat pentru Securitate Publică, Alberto Capella Ibarra, un grup 

care a preluat piața și a orchestrat totul prin așa-numitul „Comandament unic” și așa-numita 

Masă de Securitate Quintana Roo, formând astfel o rețea de criminalistică organizată în cadrul 

organelor guvernamentale în scopul corupției, extorcării și afacerilor ilegale de la marginea 

legii. 

De asemenea, vă rog, domnule Președinte, să investigați toate hard disk-urile asigurate de 

Parchetul pentru Afaceri Interne al FGR și Parchetul Anticorupție al FGR prin ordine 

ministeriale în investigațiile care fac parte din dosarele mele unde mă aflu în calitate de 

victimă în Secretariatul Securității Publice din Cancun C-4 și C-5 Chetumal, existând 

aproximativ 20 de hard disk-uri cu informații valoroase despre afacerile fostului secretar 

pentru Securitate Publică al Quintanei Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, care era responsabil 

de 250 de magazine de trafic de droguri în tot statul și că, după concediere, a pierdut 100 

dintre ele și a rămas doar cu afacerea din piețele Playa del Carmen și Tulum. 

În ciuda faptului că Parchetul Anticorupție a solicitat securitatea echipamentelor informatice 

din C-4 și C-5 și, în special, a echipei lui Alberto Capella, experții anchetatori care au 

intervenit nu au găsit computerul lui Capella Ibarra și argumentul a fost că secretarul, din 

vremea respectivă, al securității publice, nu folosea niciun computer, așa că până în prezent nu 



Traducere Autorizată din Limba Spaniolă 

 
 

se cunoaște unde se află echipamentul său personal de computer în care se presupune că erau 

incluse afacerile sale ilicite. 

Vă solicit să interveniți în vederea localizării computerului fostului secretar de securitate 

publică Alberto Capella în conformitate cu ordinul Ministerului Public Federal. 

Pe aceleași hard disk-uri, există informații valoroase despre moartea fostului guvernator al 

Puebla Rafael Moreno Valle, unde sunt implicați Juan de la Luz Enriquez Kaufachi și 

partenerul său Eukid Castañón. 

La fel, există rapoarte care arată că pe acele hard disk-uri, există dovezi, audio și aparate radio 

conform cărora Alberto Capella a fost autorul moral și cel care a ordonat împușcarea femeilor 

care protestau în Plaza de la Reforma din Cancun, unde doi jurnaliști și două femei civile au 

fost răniți, pe parcursul protestelor. 

Aceste hard disk-uri conțin o mulțime de informații care îl implică pe Alberto Capella cu așa-

numitul cartel „Los Rojos” și cu moartea și decapitarea lui „El Archi”, comisarul Poliției de 

Stat. 

Chiar acolo, există dovezi referitoare la modalitatea în care a fost planificat atacul asupra 

liderului cetemist al Quintanei Roo, Isidro Santamaria, proprietar al „virajelor negre” în zona 

hotelieră, când s-a luat în considerare prin intermediul zvonurilor că ar fi deținut afacerea 

„micilor magazine” în zona turistică, înscenându-i-se infracțiunea „traficului de femei” și 

punându-l în închisoare, la fel s-a procedat și cu așa-numitul „Cartel de Bonfil” și liderul său, 

precum și cu alte personaje care, prin intermediul zvonurilor, au atacat cu intenția fermă de a 

pune stăpânire pe afacerea cu trafic de droguri din Cancun. 

Pe mine, personal, și pe partenerul meu, au intenționat să mă relaționeze în calitate de  

operator financiar în cadrul acestui „Cartel Bonfil”, și deși nu cunosc pe nimeni din acea 

demarcație, au încercat să facă să se creadă că ei luptau împotriva criminalității, dar în 

realitate intenționau doar să rămână cu afacerea și au căutat țapi ispășitori.  

Tot acest „scenariu” a fost aprobat de guvernatorul Carlos Joaquín González, aici vă las 

câteva dovezi multiple în vederea examinării lor. Domnule Guvernator, fii bărbat și scoate-ți 

masca ipocriziei care te caracterizează și de care întreaga Quintana Roo este conștientă, cu 

toții îți cunosc adevărata față și modul în care ți-ai înjunghiat pe la spate toți prietenii care te-

au susținut în obiectivul de a ajunge la guvernare și de a-mi declara război pe față.  

Acest document demonstrează cât de mincinos ai fost în Casa Guvernului în luna februarie 

2020, când mi-ai jurat în fața a patru persoane în afară de tine și Alberto Capella că nu sunteți 

implicați în cazul meu, că ești la dispoziția mea și că urmai să mă ajuți cu fiul meu bolnav.  

Solicit mass-medie-ei să îl intervieveze pe domnul guvernator, referitor acea întâlnire înainte 

de a face publice audio-urile acelei întâlniri și de a publica numele persoanelor care au 

participat.                                                                                                                                       

La această întâlnire, vă veți aminti, domnule guvernator, că mi-ai cerut scuze pentru tot ce s-a 

întâmplat și m-ai îndemnat să fac tot posibilul împotriva guvernului federal, întrucât potrivit 

lui, este singurul vinovat pentru tot ce mi s-a întâmplat.                                                               

O mare parte din informațiile pe care le împărtășesc prin această scrisoare fac parte din 

dovezile și documentele prezentate în dosarele de investigații de la FGR și din multe alte 

probe care mi-au fost încredințate de către funcționarii publici ai FGR în sine. Cei de la 

Procuratura de Anticorupție și de la Afacerile Interne a FGR, sunt oameni de bună credință 
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care sunt sătui de atâta corupție și care ar fi dispuși să depună mărturie dacă li se va garanta 

protecție.                                                                                                                                          

Bunii funcționari publici, luptă de asemenea și împotriva „cancerului” corupției care este în 

continuare încorporat în birourile guvernamentale de la administrațiile anterioare. 

Este vorba despre o informație foarte valoroasă, documentată și delicată care îmi pune viața în 

pericol, în Quintana Roo toată lumea tremură și de aceea acum vor să mă omoare. 

Am încredere în dumneavoastră, domnule Președinte, că îmi veți face dreptate, că mi se va 

asigura securitate pentru mine și pentru familia mea, am încredere în justiția din Mexic, dacă 

sunt vinovat de ceva să fiu pedepsit, iar dacă nu să fie pedepsiți toți cei care mi-au cauzat tot 

acest rău.  

În special daunele aduse fiului meu, care este bolnav și care suferă din cauza neglijenței 

medicale a spitalului spaniol din orașul Mexic, care nu și-a asumat niciodată responsabilitatea  

pentru daunele cauzate, deoarece acum suferă daune colaterale din cauza distrugerii 

companiilor mele, dat fiind că îmi este imposibil să îi plătesc cheltuielile medicale majore.  

Vă sunt recunoscător dumneavoastră, domnule Președinte, pentru că s-au schimbat multe 

lucruri în sistemul de justiție din Mexic din momentul în care ați preluat funcția prezidențială, 

le mulțumesc Procurorilor de la Anticorupție și de la Afacerile Interne care, în ciuda 

intimidăriilor și a amenințărilor pe care le-au suferit, nu s-au lăsat intimidați și și au continuat 

să își desfășoare activitatea în conformitate cu legea și vă rog să nu vă lăsați influențați. Vă 

solicit tuturor să-mi garantați dreptatea, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de lege.  

 

Florian Tudor.  

 

 


