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BOMBA LA ICCJ – Fostul specialist DNA Dumitru Gheorghiu: „La sfarsitul anului 2009, un ofiter din serviciile
secrete mi-a relatat ca Traian Basescu a participat la inaugurarea fabricii de saltele din Ludus. Cu acest prilej,
primarul Dorin Florea, vicepresedintele PDL si omul sau de incredere, Claudiu Maior, i-ar fi dat lui Traian
Basescu doi saci plini cu bani... Cer organelor abilitate sa verifice acest lucru, pentru ca undeva trebuie sa
existe niste filme sau inregistrari”

Scris de George TARATA | Data: 29.06.2014 12:15

Dezvaluiri uluitoare lansate de fostul specialist economic al DNA – Serviciul Teritorial Targu Mures, Dumitru Gheorghiu (foto), cel care de-a lungul timpului a scos la iveala multe din dedesubturile Directiei Nationale Anticoruptie. Dumitru Gheorghiu s-a prezentat vineri, 27 iunie 2014, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se judeca cererea de stramutare a dosarului in care a dat in judecata DNA, cerand reincadrarea in
functie, dupa ce a fost eliminat din sistem, intrucat ar fi descoperit informatii compromitatoare la adresa lui Daniel Morar si a altor sefi din DNA. Este vorba despre dosarul in care Dumitru Gheorghiu, a carui poveste este una foarte cunoscuta, cere anularea Ordinului 55/26.08.2011 emis de fostul sef DNA Daniel Morar prin care a fost destituit, reintegrarea in functia detinuta anterior ordinului si acordarea unor
despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si recalculate si cu celelalte drepturi de care a fost lipsit.
Completul Inaltei Curti, format din judecatoarele Simona Marcu, Gabriela Bogasiu si Denisa Stanisor, va hotari daca dosarul va fi mutat la o alta instanta sau va ramane pe rolul Curtii de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal. Dumitru Gheorghiu ne-a relatat ce s-a intamplat la infatisarea de la ICCJ si ce a spus in fata judecatorilor. Iar una din declaratiile lui Gheorghiu l-ar putea atrage pe Traian Basescu intr-un
nou scandal cu iz de coruptie, daca faptele reclamate se vor dovedi a fi reale.
Astfel, Dumitru Gheorghiu ne-a declarat ca a dezvaluit in fata judecatoarelor Simona Marcu, Gabriela Bogasiu si Denisa Stanisor de la ICCJ ca, in 2009, un ofiter din cadrul unui serviciu de informatii i-a povestit cum Traian Basescu ar fi primit de la primarul municipiului Targu Mures doi saci cu bani. Potrivit lui Gheorghiu, la cateva luni de la acest moment, seful DNA Mures, procurorul Sandu Marin, ar fi fost obligat sa demisioneze, pentru
ca ulterior, dosarele lui Dorin Florea, sase la numar, sa fi fost inchise. De asemenea, Dumitru Gheorghiu a precizat ca acelasi ofiter de informatii i-ar fi povestit cum saptamanal, la Bucuresti, plecau valize de bani.
Dezvaluirile sunt unele extrem de grave, cu atat mai mult cu cat ele vin din partea unui om care a lucrat ani de zile in sistem si care detine extrem de multe informatii.
Prezentam in continuare declaratiile facute de Dumitru Gheorghiu pentru Lumeajustitiei.ro:
„M-am prezentat la Inalta Curte de Casatie si Justitie cerand stramutarea procesului din cauza faptului ca la Curtea de Apel Bucuresti lucrurile sunt foarte incurcate. Dosarul meu, cu eludarea sistemului ECRIS a fost repartizat unor judecatori care in opinia mea sunt obedienti puterii. Documentatia este in cererea mea de stramutare a procesului. Am rugat-o pe doamna presedinta, cand mi-a dat cuvantul, sa incep discursul cu un
citat: „Lucrul pentru care il acuz deocamdata este anturajul in care a intrat si inchei asigurandu-va ca intre nevoia de consolidare a Justitiei si reflexul firesc de a-mi apara fratele aleg consolidarea Justitiei”. Citat din presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, discurs din data de 19 iunie 2014, cu ocazia scandalului legat de mita pe care a luat-o fratele acestuia. Eu m-am dus la Inalta Curte de Casatie si Justitie in
speranta ca voi gasi intelegere si dosarul va fi stramutat de la Curtea de Apel Bucuresti, unde lucrurile sunt foarte incurcate si mi se pare ca judecatorii sunt santajati, iar aici la Inalta Curte Completul CC8, format din doamnele judecator Marcu Simona, Bogasiu Gabriela si Stanisor Denisa, m-a ascultat, iar cand am inceput sa citez din doamnul presedinte, doamna presedinta m-a intrerupt, ca nu are legatura cu dosarul. Or, eu i-am spus ca
are legatura cu dosarul, deoarece totul este legat de acest dosar. Si informatii de la nivel inalt, de la un avocat care este in preajma puterii... A venit acel avocat si mi-a spus un lucru: imi pare rau ca trebuie sa ti-o spun eu, dar s-a hotarat la nivel foarte inalt sa nu mai fi primit in sistem.
Am continuat in instanta spunandu-i doamnei judecator Marcu Simona ca, la sfarsitul anului 2009, un ofiter din serviciile secrete mi-a relatat faptul ca Traian Basescu a participat la inaugurarea fabricii de saltele din Ludus. Cu acest prilej, primarul Dorin Florea, vicepresedintele PDL si omul sau de incredere, Claudiu Maior, i-ar fi dat lui Traian Basescu doi saci plini cu bani, saci care ar fi fost incarcati in
masina prezidentiala de catre ofiteri SPP. Daca informatiile primite de la acel ofiter de informatii, cum ca Traian Basescu a primit doi saci cu bani de la Florea sunt reale, si cer organelor abilitate sa verifice acest lucru, pentru ca undeva trebuie sa existe niste filme sau inregistrari ale acestor evenimente, daca aceste informatii sunt reale, rezulta ca Traian Basescu a folosit DNA pentru a se imbogati. Eu nu cred
ca toti banii aia au mers in campania electorala. Nu am date despre sume. Tot ce mi-a spus acel ofiter a fost doi saci plini cu bani si cate o valiza plina cu bani care pleaca saptamanal pentru Bucuresti. Eu nu cred ca informatiile pe care le-am tratat cu superficialitate, acelea ca Traian Basescu ar fi primit bani de la Dorin Florea, acum nu cred ca nu sunt adevarate. Eu stiu ca in serviciile secrete exista romani
adevarati si am incredere ca vor face tot ce trebuie. Daca exista probe ca Traian Basescu a primit bani de la Dorin Florea, la Ludus, in anul 2009, ar fi bine ca acele probe sa iasa la lumina”.
„Imediat in perioada urmatoare, seful DNA (n.r. - DNA Mures), procurorul Sandu Marin, a fost obligat sa demisioneze... A fost preferata Curca Elena. Ea a rezolvat cele sase dosare, rezolvate in sensul favorabil lui Dorin Florea”
“Am ramas uimit de aceasta informatie si nici n-am crezut-o, insa acum vazand scandalul legat de fratii Basescu si coroborand cu toate intamplarile care au avut loc ulterior, lipsa mea de incredere intr-o sursa de altfel extraordinar de credibila a inceput sa se modifice. Spun asta pentru ca la inceputul anului 2010, deci imediat in perioada urmatoare, seful DNA (n.r. - DNA Mures), procurorul Sandu Marin, a fost obligat sa
demisioneze. Adica nu sa demisioneze, el avea anii impliniti de pensie si dintr-o data, desi i se prelungise mandatul, imediat a trebuit sa plece in pensie. A plecat in pensie si in mod normal trebuia sa vina un procuror care a lucrat la noi, Vartic Marius, si care lucra la structura centrala, dar Morar nu l-a preferat si a pus-o pe cea dorita de Dorin Florea, primarul municipiului Targu Mures, care avea sase dosare
in lucru la acea data. A fost preferata Curca Elena. Ea a rezolvat cele sase dosare, rezolvate in sensul favorabil lui Dorin Florea. Inainte de inceperea musamalizarii dosarelor, procurorii Dull Zoltan si Rita Nicolae, au fost sunati de adjuncta lui Morar, Laura Oprean, care le-a comunicat ca au 48 de ore sa plece din DNA, sa se intoarca la Parchetul de pe langa Curtea de Apel. Cei doi procurori au fost siliti sa plece in 48 de ore,
facusera niste memorii in care aratau ca e o greseala teribila sa se numeasca Elena Curca in fruntea DNA, ca femeia face falsuri, ca nu stie sa faca diferenta intre ordonanta si rezolutie, intre pedeapsa complementara si pedeapsa accesorie, este straina de ceea ce inseamna munca de procuror, dar probabil de aia trebuia pusa acolo. Timp de trei ani consecutiv, DNA Mures a fost ultimul loc pe tara, s-a terminat cu acest serviciu, au fost
musamalizate dosarele lui Florea, au fost musamalizate dosarele sefilor din Politie”.
“Daniel Morar a vrut sa scape de mine pentru ca a vazut ca aveam date compromitatoare la adresa lui”
“I-am spus doamnei judecator ca acest dosar a fost facut datorita faptului ca trebuia sa fiu eliminat din DNA, ca domnul Morar a trimis, in timp ce eram bolnav, echipe ca sa verifice tehnica de calcul si a gasit dovezi compromitatoare la adresa lui si a celorlalti membri ai conducerii. A asteptat sa vada daca mor sau traiesc, si pentru ca am indraznit sa traiesc a facut comisia de disciplina si cand mi-am anuntat intentia de a ma intoarce la
DNA sa lucrez, a venit la Targu Mures, a tras un perdaf politistilor ca nu aduc informatii, de fapt toate astea erau notele informative ale doameni Curca despre colegi, asa cum era obisnuita sa faca. Le-am spus doamnelor judecatoare ca Daniel Morar a vrut sa scape de mine pentru ca a vazut ca aveam date compromitatoare la adresa lui. (…) Am cerut Inaltei Curti sa-si aminteasca faptul ca aici, in aceasta cladire, avem de-a face
cu crema Justitiei din Romania si nu ar trebui sa le fie frica doamnelor si domnilor judecatori. Am cerut stramutarea, eu nu stiu daca stramutarea se va aproba, sper”.
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