CALAII IN ROBA – Vlad Cosma dezvaluie intr-un nou episod abuzurile elitistilor de la DNA Ploiesti. Negulescu
si Onea, inregistrati in timp ce rezolva dosarul familiei Cosma cu denunturi dictate si prejudicii inventate:
"Du-te ma in p... mea... Bai fratilor, am retinut si eu 10% prejudiciu. Da-le dracu, ca nici eu nu am crezut
sumele... Restul e in disjungere... De ce nu vine Mircea sa scrie ca e mana lui Sebi Ghita?... Sebi Ghita e un
jegos... Pai eu as muri cu el de gat" (Video)

Scris de Elena DUMITRACHE

Dezvaluiri cutremuratoare facute de fostul deputat Vlad
Cosma (foto) intr-o noua inregistrare prezentata in premiera la Antena 3 in emisiunea Sinteza Zilei de marti seara,
13 februarie 2018. Fiul fostului presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a prezentat noi dovezi care arata ca
dosarul familiei Cosma, in care Vlad Cosma si tatal sau au fost trimisi in judecata de unitatea de elita a
Laurei Kovesi, DNA Ploiesti, a fost creat prin fortarea unor pretinsi martori de a face denunturi mincinoase
si prin falsificare de probe pentru dovedirea pretinsei "vinovatii" a acestora. Cil care au pus la cale si
instrumentat toata aceasta lucratura sunt nimeni altii decat procurorul Mircea Negulescu, exclus deja din
magistratura de CS, si seful DNA Ploiesti Lucian Onea.
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instrumentat toata aceasta lucratura sunt nimeni altii decat procurorul Mircea Negulescu, exclus deja din
magistratura de CS, si seful DNA Ploiesti Lucian Onea.

In cel de-ai doilea episod, Vlad Cosma prezinta dovezile care arata "cum se falsifica dosare la DNA Ploiesti –
unitatea de elita “ de catre aceiasi procurori Lucian Onea si Mircea Negulescu, dar si cum acestia inteleg
sa calculeze, dupa ureche, prejudiciul in dosarul familiei Cosma.

Prezentam in continuare episodul 2 realizat de Vlad Cosma:

Prezentam in continuare transcriptul dezvaluirilor facute de fostul deputat Vlad Cosma:

Iata cele 5 metode prin care au masluit dosarul Cosma:

Prima metoda

1.Au fortat trei constructori sa declare anumite minciuni despre fapte ce ma priveau, amenintandu-i ca altfel, ii vor
tine in inchisoare pe acestia sau pe unii membrii din famiile lor.

Iata exemplul concret dintr-una din declaratiile date la ICCJ:

Nicoale Onea:

-Am fost amenintat si injurat la data darii unei declaratii in fata procurorului Negulescu.

-Negulescu de la PCA Ploiesti m-a trimis la DNA pt a spune ceva despre Mircea Cosma spunandu-mi ca el
are ceva impotriva acestuia.

-Procuroul nominalizat mi-a cerut sa-i spun ceva efervescent despre Mircea Cosma pt ca astfel ma v-a lasa in
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pace.

A doua metoda

2.Au plantat probe false pe un stick inexistent si au masluit o pseudo-perchezitie informatica prin incalcarea legilor
din CPP. Iata declaratia martorei Stroe Cecilia, posesoarea stickului masluit, martor folosit prin
constrangere atat cu identitate reala cat si cu identitate protejata, pentru a spune minciunile dorite de
procurori :

Cecilia Stroe :

-Am fost constransa de procuror mai inainte de a admite eu acele inscrisur i(nr.r-de pe stick)

-Mi s-au expus anumite fapte de catre procurorul Negulescu

-Eram scoasa din arest impreuna cu Alexe, dar nu pt a fi audiati in cauza in care eram cercetati, ci pentru a
fi amenintati sa acceptam sa facem declaratii intr-un annume mod in dosarul ce privea familia Cosma

-Pentru a intari amenintarile exercitate fata de mine pe culoarul DNA, au fost invitati de fiecare data sotul si
fiica mea (minora) atunci cand eram adusa din arest.

-Pe niciunul dintre cele trei stickuri nu au fost stocate inscrisurile despre care ulterior am admis la DNA ca au fost
identificate pe un stick.

-La sediul PCA Ploiesti, inainte de a intra in biroul dl procuror Negulescu, acesta se plimba pe hol, eu fiind asezata
intr-un colt, iar Negulescu mi-a spus sa ma arunc pe geam

-Nu am fost prezenta nici eu si nici avocatul, nici la desigilarea plicului in care s-au aflat cele trei stickuri, si nici la
perchezitia informatica.

A treia metoda

3.Martorii erau scosi din arest de catre Negulescu fara avocati de fata, si instruiti cum sa declare in fals
lucruri nereale despre familia Cosma.
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Pavaleanu :

-Procurorul Negulescu a solicitat sa-i denunt pe Cosma Mircea si Cosma Vlad

-Mi s-a spus ca desi eram retinut preventiv ,ma pot intoarce liber acasa,daca il denun pe Mircea Cosma

-Consecinta refuzului darii denuntului a fost arestul preventiv de 6 luni

-Popa Ciprian a propus sa-l denuntam cu totii pe Vlad cosma, data fiind calitatea lui de parlamentar,urmand a fi
eliberati de Negulescu ,care ne promitea ca daca facem denunturi vom ajunge acasa.

Preda :

-Atunci cand am fost retinuti,in arest, mi s-a propus mie lui Pavaleanu Marcel si lui Popa Ciprian sa facem un
denunt impotriva lui Cosma Vlad.

-Mi-a cerut sa fiu martor si sa sustinem ceea ce spunea el despre Cosma Vlad,respectiv ca i-ar fi dat bani

Tarinda :

-In timpul arestului, i-am auzit pe Alexe si Popa discutand despre cum sa scape de presiunile procurorului
Negulescu si ca singura scapare este sa inventeze ca i-au dat bani lui Vlad Cosma.

-Mi-au spus ca pot sa primesc identitate protejata daca doresc pentru a putea consemna toate aceste
lucruri ... Am refuzat toate propunerile in acest sens iar procurorul Negulescu mi-a transmis ca o sa stau
arestat pana cand se va plictisi de mine.

A patra metoda

4.Martorii au fost obligati sa dea declaratii sub acoperire ca sa poata sa sustina minciuni.
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Este ceva de nepermis, ilegal, ca un cetatean sa declare ceva ca martor cu identitate reala si altceva total opus,
respectiv falsuri, obligat de DNA Ploiesti, cu identitate ascunsa. Acesta este motivul pt care nicio declaratie de
martor protejat, in nicun dosar de la DNA Ploiesti, nu este inregistrata video, tocmai pentru a nu se vedea cum
martorii sunt constransi sa minta. Asa se incalca legea si Codul de procedura penala la DNA Ploiesti.

Va rog sa-l priviti pe martorul Razvan Alexe, folosit si la vedere si sub acoperire, cum spune ca a fost
constrans de Negulescu pentru a obtine declaratii nereale impotriva familiei Cosma.

-Eu nu am facut niciodata denunt impotriva fam Cosma

-Eu lui Mircea Cosma nu i-am dat niciodata bani

-Daca zici ceva efervescent de Cosma ,nu te cazam la Campina

-In timpul arestului au fost nenumarate presiuni sa zic ceva de Mircea si Vlad Cosma

A cincea metoda

5.Procurorii DNA Ploiesti au inventat prejudiciul, cu toate ca expertizele si raportul Curtii de Conturi au
spus ca nu exista nici un prejudiciu in cauza, si ca toate lucrarile au fost efectuate cu respectarea legilor in
vigoare.

Va rog sa ascultati o inregistrare din care rezulta ca seful unitatii de elita DNA Ploiesti – procurorul Onea
impreuna cu Portocala ne-au inventat in dosar, un prejudiciu calculat dupa ureche, in care nici procurorul
nu crede, pe baza unor declaratii false, despre care Onea spune ca nici el nu le considera adevarate.

Totodata Onea ne spune cum si el insusi crede ca Mircea Cosma este nevionovat.

Ascultati-i in toata splendoarea lor pe procurorii DNA Onea si Portocala, punand presiune ca sa il determine pe
Mircea Cosma sa scrie orice minciuna despre Ghita si Ponta.

-Mircea Negulescu: Tacerea lui Mircea e coniventa.

-Vlad Cosma: Jimy lucreaza de 7 miliarde si zice ca da spaga 35 miliarde.
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-Onea: Nu prea cred nici eu asa ceva. Nu tati, mie nu imi trebuie. Stii ce imi zice? 'Ce sa scriu, ce sa scriu?' Du-te
ma in p... mea. S-a dus in p... mea alta parte!

Vlad Cosma: Nu merge! Dumitru zice ca a lucrat de 70 de miliarde si ca a dat spaga 60.

Lucian Onea: Zice, 'am luat trei lucrari'

Vlad Cosma: Pai, alea trei lucrari. Jimy din trei lucrari a avut o deszapezire. Nu poti sa lucrezi o deszapezire de 70
de miliarde si a dat 35.

Mircea Negulescu: De spalare nu scapa oricum.

-Lucian Onea: Bai fratilor, am retinut si eu 10% prejudiciu. Da-le dracu, ca nici eu nu am crezut sumele care
mi le-a zis, ca nici eu nu l-am crezut. Am retinut trei contracte, am calculat la fiecare procentul si aia a fost,
ca nu am retinut mai mult.

Mircea Negulescu: 10%.

Lucian Onea: Restul e in disjungere.

Vlad Cosma: Tu nu o sa gasesti niciodata pe unu sa zica 'i-am dat lui Mircea' (n.red. - Mircea Cosma).
Urmariti banii, cine a pus mana si pe o hartiuta de un euro, ala e coruptul. Ca ala a facut-o. Unde sunt banii
si cine a luat banii? V-a reiesit ca a facut el ceva?

Lucian Onea: E posibil sa ai dreptate.

-Mircea Negulescu: Ba, da spun si eu ceva, ca imi bag p... De ce nu vine Mircea barbateste asa sa scrie ca e
mana lui Sebi Ghita. Si sa scrie si sa semneze.

Vlad Cosma: Ce legatura are cu asta?

Mircea Negulescu: Vrei sa vorbesc eu cu taica-tu intr-o zi? Poate pe mine ma crede si ma intelege!? Uite,
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vine maine si daca vrei, Lucian, vorbesc cu el. In conditiile in care el nu isi face.. bai, si eu am avut un
tata... taica-tu nu este un retard, nu este vreo persoana care nu mai are capabilitatea sa faca niste chestii.
El ar trebui... Bai, deci asta este, hai sa iti spun eu, Sebi Ghita e un jegos. El cand a venit aici trebuia sa
zica 'Mircea Cosma cu Vlad Cosma nu are nicio treba'. Va f... in gura! Tu nu vezi ca v-a lasat asa. Sa iti fac
dovada ca Sebi Ghita e un jegos care la momentul asta nu mai are ce lua dupa voi. Se p.. pe voi... Asta face
Sebi Ghita. Ba, nu il pui intr-o postura, ca nu se umileste cu nimic. Deci asta nu e o chestie de a te umilii,
dar daca vezi ca jegosul ala te lasa sa te duci tu la puscarie, te lasa sa se duca copilul tau la puscarie. Pai
eu as muri cu el de gat. Si asa nu scapa de mine, dar iti zic asa, ca idee. Sa vezi ca un jegos vrea sa iti bage
copilul la puscarie, pe baiatul tau. O sa ai si tu copii si o sa vezi cum e. Vorbeste si tu cu taica-tu sa faca o
chestie, macar la sfarsitul sfarsitului. Sa faca pasul, ma intelegi?
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