ŞORICICĂ Florea Ion – colonel (r)
În 1973, în urma absolvirii Şcolii militare de ofiţeri activi a
MI din Bucureşti – UM 0828 Bucureşti a fost repartizat la
Inspectoratul de Miliţie al municipiului Bucureşti (1973 –
1974). Din 1974 a activat în aparatul central al IGM la
Direcţia circulaţie (1974 – 1984), iar din 1984 a fost
transferat în funcţia de şef al Serviciului circulaţie din Miliţia
judeţului Giurgiu unde a rămas până în 1987, când a fost
readus la Direcţia circulaţie din IGM, în funcţia de ofiţer
specialist I (1987 – febr. 1990).
În februarie 1990, a fost numit în funcţia de şef al Serviciului circulaţie din Poliţia
Capitalei (febr. 1990 – ?). La acea vreme, Serviciul circulaţie din Poliţia Capitalei avea
500 de cadre şi coordona circulaţia a peste 380.000 de autovehicule şi 550.000 de
conducători auto1. În această funcţie l-au găsit evenimentele din 13 – 15 iunie 1990.
La data de 12 iunie 1999, Evenimentul zilei publica pe prima pagină o fotografie cu
şeful Brigăzii de Poliţie Rutieră din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului
Bucureşti, colonelul Ion Şoricică, în care acesta era înfăţişat dirijând minerii veniţi în
Bucureşti în dimineaţa zilei de 14 iunie 1990. După publicarea acestei fotografii, dar şi a
unor investigaţii jurnalistice legate de implicarea lui Şoricică şi a fiului său în traficul cu
maşini furate, conducerea Ministerului de Interne a hotărât, în ziua de 19 ianuarie 2000,
destituirea lui Şoricică din funcţia de şef al Brigăzii de Poliţie Rutieră şi punerea sa la
dispoziţia IGP.
În 2005, Şoricică era avocat în cadrul Baroului de avocaţi Buftea2. Întrebat fiind de
reporterii Evenimentului zilei despre fotografia publicată de Evenimentul zilei cu câţiva
ani în urmă, acesta a răspuns: Aşadar dirijam circulaţia oamenilor. În jur erau mineri.
Circulau şi maşini pe-acolo. N-am avut nici un fel de competenţe decât dirijarea
circulaţiei. Eu eram şeful… şi probabil că eram acolo să văd cum se desfăşura circul.
Ştiţi ce-mi pare mie rău ? Eu am salvat oameni plini de sânge. Nu ştiu de unde şi cum, şi
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l-am luat şi l-am trimis cu o Salvare şi când au venit la unitate au sărit pe mine. Eu chiar
am ajutat oamenii, nu am făcut altceva3.
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