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BASESCU ORDONA ARESTARILE
POLITICE – Acuzatie exploziva a
fostului vicepresedinte PMP Radu
Cristescu: „Orice arestare, orice dosar
si orice condamnare a unui om
important sau dusman al lui Traian
Basescu se lua in birou la el”. Radu
Cristescu a confirmat ca sora lui,
procuroarea Adriana Cristescu, zisa
„Vipera neagra”, l-a retinut pe Dinu
Patriciu la ordinul lui Basescu
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Acuzatie devastatoare formulata de fostul vicepresedinte PMP Radu Cristescu la adresa ex-presedintelui
Romaniei Traian Basescu (foto 1 dreapta). Cristescu a afirmat nici mai mult, nici mai putin decat ca Basescu
ordona toate dosarele penale, toate arestarile si chiar si condamnarile in cazul unor oameni importanti care-i
stateau in coasta.

Unul dintre acesti oameni de afaceri executati la ordinul lui Basescu a fost chiar Dinu Patriciu (foto 1 stanga),
fost vicepresedinte al PNL, a adaugat Radu Cristescu duminica, 8 septembrie 2019, in emisiunea „Editie
speciala” de la Antena 3. El a mentionat ca procuroarea care l-a retinut pe Patriciu este chiar sora lui.

Desi Radu Cristescu nu i-a pronuntat numele, este vorba despre procuroarea Adriana-Nicoleta Cristescu (foto
2), de la DIICOT, intre timp pensionata de presedintele Klaus Iohannis pe 5 ianuarie 2015. Cunoscuta in sistem
drept „Vipera neagra”, Adriana Cristescu este cea care l-a retinut pe Patriciu in noaptea dinspre 26 spre 27 mai
2005, in dosarul Petromidia. Iesit in lacrimi din sediul Parchetului General (unde activa pe atunci procuroarea
Cristescu), Patriciu a fost pus in libertate pe 2 iunie 2005 de catre judecatorii Geanina-Cristina Arghir (foto 3
centru), Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran (foto 3 stanga) si Vasile Bajan (foto 3 dreapta), de la Curtea de Apel
Bucuresti.
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Redam exploziva declaratie a lui Radu Cristescu:

„Radu Cristescu: Trebuie sa stiti un singur lucru: orice arestare, orice dosar si orice condamnare a unui om
important sau dusman al lui Traian Basescu se lua in birou la el.

Razvan Dumitrescu: Dar dumneavoastra stiti ca fost membru PMP chestiile astea, nu?

Radu Cristescu: Da, si sora mea a fost procuror DIICOT si DNA.

Razvan Dumitrescu: Asta e o dezvaluire. Si stiti de la sora dumneavoastra lucrurile astea?

Radu Cristescu: N-as vrea sa va spun aici, dar sa stiti ca sora mea l-a arestat pe Dinu Patriciu. Intr-o zi o sa va
spun mai multe.

Razvan Dumitrescu: La ordinul lui Basescu?
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Radu Cristescu: Da”.

Sursa foto Patriciu-Basescu: Ziarul de Iasi
Sursa foto Nicoleta Cristescu: Ziua.ro
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