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BOLOGA A TRIMIS CONTROLUL PESTE DOLCU – Exclusiv: seful parchetului anticoruptie Crin-Nicu Bologa a
dispus verificari la DNA Timisoara dupa ce presa a dezvaluit ca procurorul Dumitru-Lucian Dolcu i-a trimis
unei femei insarcinate mesaje cu tenta sexuala. Femeia i-a facut deja plangere lui Dolcu la SIIJ pentru santaj si
hartuire, iar Inspectia Judiciara s-a autosesizat in aceeasi speta (Document)

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 29.10.2020 17:16

Continua sa se miste lucrurile in legatura cu procurorul Dumitru-Lucian Dolcu (foto dreapta), de la DNA
Timisoara, dupa ce presa locala a publicat o serie de mesaje prin care acesta ii facea avansuri sexuale unei femei
insarcinate in luna a noua (click aici pentru a citi).

Dupa ce femeia vizata de mesajele dubioase ale lui Dolcu l-a denuntat pe acesta la SIIJ pentru hartuire si santaj,
iar Inspectia Judiciara a anuntat in exclusivitate pentru Lumea Justitiei ca s-a autosesizat pentru abaterea
disciplinara de la art. 99 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor („manifestari care
aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in exercitarea sau in afara
exercitarii atributiilor de serviciu” - detalii aici), de data aceasta Luju.ro va prezinta o noua evolutie a cazului.
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Mai exact, marti, 27 octombrie 2020, Lumea Justitiei a trimis o adresa catre Directia Nationala Anticoruptie,
intreband daca seful parchetului, procurorul Crin-Nicu Bologa (foto stanga), ia in calcul sa ceara din partea
Sectiei pentru procurori a CSM revocarea lui Dolcu din DNA, sub aspectul neindeplinirii conditiilor de integritate si
de buna reputatie (vezi facsimil 1).

In replica, joi, 29 octombrie 2020, DNA ne-a raspuns ca Bologa „a dispus un control la sediul Serviciului
Teritorial Timisoara in vederea lamuririi aspectelor prezentate in mass-media” (vezi facsimil 2). In schimb,
parchetul anticoruptie nu ne-a comunicat deocamdata mai multe detalii.

Intre timp, miercuri, 28 octombrie 2020, Luju.ro i-a solicitat Inspectiei Judiciare sa precizeze care este stadiul
cauzei disciplinare deschise din oficiu pe numele procurorului Dolcu, iar institutia ne-a comunicat ca dosarul se afla
inca in faza verificarilor prealabile.

Iata corespondenta pe care am avut-o cu Directia Nationala Anticoruptie:
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sursa foto Dolcu: Express de Banat
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