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DESHUMAREA LUI DRAGNEA –
Dosarul “Tel Drum” a mai fost
solutionat in 2013 cu neinceperea
urmaririi penale. Specialistii din
subordinea DNA au constatat ca nu
exista nicio privatizare subevaluata,
licitatie trucata sau achizitie ilegala.
Solutia de NUP a fost data de
procurorul Paul Dumitriu, fost
consilier al Monicai Macovei: “Nu au
rezultat indicii temeinice care sa
confirme savarsirea unei fapte de
natura penala” (Rezolutia)
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Ceea ce se stia deja de cateva zile, s-a intamplat luni, 13 noiembrie 2017: DNA i-a facut cel de-al treilea dosar
presedintelui PSD Liviu Dragnea, acesta fiind chemat la parchetul anticoruptie si, fara sa fie audiat, a fost informat
ca este suspect pentru constituire de grup infractional organizat, obtinere obtinere pe nedrept de fonduri europene
si abuz in serviciu in legatura cu privatizarea si activitatea celebrei companii Tel Drum. Ulterior, la aproximativ doua
ore dupa plecarea lui Dragnea de la DNA, parchetul lui Kovesi a emis un comunicat de presa in care, cu incalcarea
prezumtiei de nevinovatie, in care pur si simplu ii infiera pe inculpatii din dosar, de parca acestia erau deja
condamnati definitiv. Halucinant este insa ca Liviu Dragnea si alti “colegi de dosar” au mai fost anchetati in
legatura cu fapte pentru care astazi procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan i-a pus sub acuzare,
insa au primit neinceperea urmaririi penale. Iar solutia de NUP i-a fost data chiar de catre DNA. Mai exact,
de unul dintre preferatii Laurei Kovesi, actualul adjunct al Sectiei II-a DNA, Paul Silviu Dumitriu (foto), fost
consilier al Monicai Macovei, un procuror cu mult mai multa experienta decat Lancranjan. Iar rezolutia lui
Paul Silviu Dumitriu a fost girata de seful Sectiei a II-a DNA de la acea vreme, procurorul Claudiu
Dumitrescu. Acesta din urma a fost seful DLAF, fiind cel mai experimentat procuror din DNA pe fraudarea
fondurilor europene. Culmea, la patru ani de la acel moment, OLAF a sesizat DNA pe aceeasi speta.

Astfel, Antena 3 a prezentat in exclusivitate rezolutia prin care, in 14 octombrie 2013, procurorul Paul Silviu
Dumitriu a dispus neinceperea urmaririi penale fata de Liviu Dragnea in legatura cu pretinse fapte pentru
care, in 13 noiembrie 2017, procuroarea Alexandra Carmen Lancranjan a decis transformarea presedintelui
PSD in suspect. Iar solutia de NUP a fost data in temeiul art. 10 lit. b) si d) din vechiul Cod de procedura
penala care prevede ca “fapta nu este prevazuta de legea penala”, respectiv “faptei ii lipseste unul din
elementele constitutive ale infractiunii”.
Una zice DNA in 2013, alta in 2017

Spectaculos este ca in comunicatul DNA din 13 noiembrie 2017 sunt reluate si prezentate presupuse fapte ce ar fi
fost comise de “grupul infractional” condus de Dragnea, dar care au fost cercetate de procurorul Paul Silviu
Dumitriu, constatandu-se ca acestea nu sunt de natura penala.

Spre exemplu, in comunicatul DNA din 2017 se afirma urmatoarele:
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“Activitatea de pregatire si modul de actiune al grupului organizat a impus, in principal, urmatoarele etape:

Achizitionarea, in patrimoniul Consiliului Judetean Teleorman, atat din fonduri ale acestei unitati administrative
teritoriale cat si prin obtinerea unui credit bancar, a unui utilaj (tren reciclator - stabilizator la rece in situ) de o
valoare foarte mare (30 miliarde ROL) care apoi a fost inchiriat si ulterior instrainat catre Tel Drum SA, ulterior
privatizarii acestei societati comerciale”.

Iata insa ce se mentioneaza in ordonanta din 14 octombrie 2013 a procurorului DNA Paul Silviu Dumitriu:

“Mai mult, aceiasi specialisti au concluzionat ca achizitia de catre CJ Teleorman a unui utilaj - tren
reciclator – stabilizator la rece 'in situ', prin contractarea unui credit la BRD, pe care ulterior la inchiriat SC
Tel Drum SA, aducand beneficii unitatii administrativ teritoriale, s-a facut cu respectarea dispozitiilor
legale, fiind constatate doar doua nerguli in procedura de achizitie publica, care insa nu au influentat sau
viciat aceasta procedura”.

Si inca un exemplu. In comunicatul DNA din 13 noiembrie 2017 se afirma urmatoarele:

”In cursul anului 2009, in calitate de reprezentant al Consiliului Judetean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea, cu
ajutorul lui Mugur Bataus si Marin Predescu (care au asigurat falsificarea si inlocuirea documentelor), a folosit la
organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false si inexacte, astfel incat firma Tel Drum SA sa castige
un contract de reabilitare a peste 50 km din DJ 506 Cervenia Vitanesti Babaita, in valoare de 62.482.442 lei lei,
dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene. (…) In legatura cu acelasi proiect de reabilitare
a drumului judetean DJ 506, suspectul Liviu Nicolae Dragnea, prin incalcarea dispozitiilor legale privind exercitarea
functiei, a emis hotarari de contractare a unui credit intern si dispozitii privind demararea procedurilor de achizitii
publice si numirea comisiilor de evaluare a ofertelor. Prin furnizarea de informatii confidentiale, prin modificarea
proiectului tehnic si depunerea acestuia in vederea avizarii si obtinerii finantarii, Liviu Nicolae Dragnea si Mugur
Bataus, cu intentie, in scopul obtinerii unui folos necuvenit pentru Tel Drum SA si implicit pentru membrii grupului
infractional organizat, si-au incalcat atributiile legale si au determinat membrii comisiei de intocmire a documentatiei
pentru licitatia lucrarilor de constructii si membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa incalce, fara vinovatie,
dispozitiile OUG 34/2006 prin inserarea unor conditii restrictive si incalcarea principiului tratamentului egal,
desemnand castigator al licitatiei publice firma Tel Drum SA”.

Iata insa ce se mentioneaza in ordonanta din 14 octombrie 2013 a procurorului DNA Paul Silviu Dumitriu:

“Referitor la procedura de negociere prealabila a unui anunt de participare, organizata in vederea incheierii
Actului aditional (inregistrat sub nr. 5135/12.05.2011) la contractul nr. 59/30.07.2010 (incheiat cu SC Tel
Drum SA, avand ca obiect achizitia de lucrari pentru Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitanesti-Babaita, km.
17+900 – km 58+000, cu o valoare de 47.724.025,15 lei, la care se adauga TVA (24%) in suma de 11.453.766,04
lei, cu o durata de 10 luni), in valoare de 3.917.409,83 lei, la care se adauga TVA in suma de 940.78,36 lei, cu o
durata de executie a lucrarilor suplimentare de 6 saptamani, dar nu mai tarziu de 24.06.2011, potrivit celor constate
de echipa de control din cadrul ANRMAP, nu au rezultat incalcari/neconformitati in raport cu prevederile legale in
materia achizitiilor publice”.

Paul Silviu Dumitriu: “Nu au rezultat indicii temeinice care sa confirme savarsirea unei fapte de natura
penala”
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Cert este ca, in 2013, procurorul Paul Silviu Dumitriu a retinut ca “analizand actele premergatoare urmariririi
penale se constata ca nu au rezultat indicii temeinice care sa confirme savarsirea unei fapte de natura
penala”. Tot actualul adjunct al Sectiei a II-a DNA a stabilit ca “in urma efectuarii actelor premergatoare
urmaririi penale a rezultat ca, in prezenta cauza, nu se poate afirma ca au fost indeplinite defectuos sau nu
au fost indeplinite de atributiile de serviciu de catre functionarii din cadrul CJ Teleorman ce au avut
atributii in incheierea si derularea contractelor cu SC Tel Drum SA, eventualele neregularitati constatate de
specialistii din cadrul ANRMAP, nefiind de natura a afecta rezultatul final al procedurilor de achizitie
publica derulata si implicit rezultatul atribuirii contractelor catre SC Tel Drum SA”.

De asemenea, Paul Silviu Dumitriu mai nota, in rezolutia din octombrie 2013, ca “mai mult, in cauza nu s-au
conturat nici indicii care sa conduca la concluzia ca prin activitatile lor, functionarii publici din cadrul CJ
Teleorman, ar fi obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial”.

In final, procurorul Paul Silviu Dumitru a decis neinceperea urmaririi penale fata de Liviu Dragnea. In 13 noiembrie
2017, procuroarea Alexandra Carmen Lancranjan a inceput urmarirea penala fata de Liviu Dragnea, inclusiv pentru
pretinse fapte solutionate deja cu NUP in urma cu patru ani.

Iata ordonanta de NUP data in cazul lui Liviu Dragnea, in octombrie 2013, de procurorul Paul Silviu
Dumitriu:
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