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LIBIDINOSUL ZDREANTA – Procurorul
DNA Mircea Negulescu a asaltat-o pe
notarita Andreea Cosma cu SMS-uri de
iubire, dupa ce i-a distrus viata. Sub
presiunea dosarelor a obtinut intalniri
cu Andreea, careia ii cersea iertare
pentru ca i-a inculpat tatal si fratele.
Despre inculparea presedintelui CJ
Prahova Mircea Cosma: “Imi pare rau,
am gresit... asa a fost directia, daca nu
mai candida in 2012 acum era la
pensie linistit... o sa castige la
instanta” (Foto si SMS)
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Iata dovezi infioratoare, care atesta ca dosarul facut de DNA Ploiesti ex-presedintelui Consiliului Judetean
Prahova, Mircea Cosma (vicepresedinte al PSD) si fiului acestuia ex-deputatul Vlad Cosma (caruia DNA i-a cerut
arestarea in Parlament dar nu a fost avizata) este opera unui procuror DNA care s-a caracterizat singur drept “un
vanator de oameni” si “distrugator de destine”. Procurorul Mircea Negulescu (foto) a incalcat toate regulile
profesionale si, fara sa tina seama ca e casatorit si ca are obligatia sa apere prestigiul justitiei, a asaltat-o
ani in sir pe notarita Andreea Cosma (actual deputat) cu mesaje de iubire, desi ii fabricase si acesteia un
dosar penal pe cand era procuror la PCA Ploiesti, distrugandu-i activitatea de notar pentru mai multi ani. In
final, dosarul deschis de procurorul Negulescu Andreei Cosma s-a dovedit a fi o facatura, el fiind inchis cu solutie
de scoatere de sub urmarire penala de un alt procuror.
Profitand de teama Andreei Cosma cauzata de faptul ca a ajuns procuror DNA si facea dosare lui Ponta, Blaga,
Ghita etc, inclusiv ale tatalui si fratelui ei, Negulescu a reusit sa obtina intalniri cu ea in oras, tragandu-i clopotele cu
mesaje de dragoste, fara sa-i pese ce ar putea zice lumea. Lumeajustitiei va prezinta in continuare fotografii
elocvente si SMS-uri purtate pe whatsapp de procurorul Negulescu cu victima sa din dosare Andreea
Cosma. Asta este procurorul “de elita” al DNA Ploiesti, pentru care Kovesi facea carare la CSM sa-i apere
reputatia si independenta profesionala, reusind culmea sa o obtina in noiembrie 2016, in pofida altor dezvaluiri
infioratoare aparute in presa despre acest individ.

Procurorul Mircea Negulescu a facut dosare intregii familii Cosma (tata, fiu, fiica) le-a pasat de la PCA
Ploiesti la DNA si apoi s-a dus si el la DNA

Dosarul deschis tatalul si fratelui Andreei Cosma a fost fara doar si poate motivul pentru care procurorul Negulescu
a reusit sa obtina iesiri in oras cu Andreea Cosma. La cum arata si vorbeste, nu credem ca Negulescu ar putea fi
visul vreunei femei. Credem insa ca in calitate de procuror DNA, Negulescu a inspirat teama, foarte multa teama,
care ar fi facut pe multi sa se comporte cum nu ar fi trebuit, la gandul unor represalii. Nu poti judeca pe nimeni
pana nu intelegi prin ce a trecut. In cele doua imagini alaturate, il puteti admira pe Negulescu alaturi de
Andreea Cosma, in vara anului 2016, la terasa London House din Ploiesti, cand procurorul DNA era in plina
glorie. Negulescu se credea “pe relatie” cu Andreea Cosma. Slabise de la 120 kg (de aceea i se spunea
“Portocala”) la vreo 70 kg, si facea pe cuceritorul.
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Puteti citi mai jos numai cateva pasaj din sutele de SMS-uri trimise deputatei Andreea Cosma pe whatsapp, care
de frica, de sila, i-a facut pana la o limita jocul, stiind ce a patimit si ca are tatal si fratele trimisi in judecata de DNA
Ploiesti in dosarul instrumentat de acelasi individ.

Amintim ca in depozitia de martor data de Mircea Negulescu, la Inalta Curte, in data de 12 septembrie 2017,
acesta a recunoscut ca a purtat discutii pe whatsapp cu Andreea Cosma si ca de aceea s-ar fi retras din dosar.
Iata si interogatoriul din instanta:

Avocat: In ce moment s-a abtinut Mircea Negulescu cu privire la cauza care o priveste pe Andreea Cosma?

Mircea Negulescu: Imi amintesc ca am facut un referat si am spus ca urmeaza sa ma abtin de la
solutionarea acestei cauze, in sensul ca DEPASISEM O LIMITA A CONFESIONALULUI.

Judecator Maricela Cobzariu: Adica?
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Mircea Negulescu: Discutii pe Whatsapp.

Judecatorul Maricela Cobzariu: Ce fel de discutii, erau discutii mai apropiate?

Mircea Negulescu: Nu stiu daca erau discutii mai apropiate sau departe. Eu voiam sa aflu de la Andreea
Cosma unde isi tine Razvan Alexe banii.

Negulescu catre vicitma dosarelor lui: “Noapte buna iubi... noapte buna printesa mea”

Lumeajustitiei.ro va prezinta, in premiera, natura discutiilor purtate de Negulescu cu victima sa din dosarul penal pe
care i l-a instrumentat. Veti trage singuri concluzia asupra comportamentului acestui personaj.

Tineti-va bine:

Andreea Cosma: Mi-a zis tata ca te-ai vazut cu el astazi

Mircea Negulescu: DA )))

A.C.: Si ca i-ai spus ca stii ca e nevinovat

M.N.: Da am vorbit mai multe... i-am zis si ca imi pare rau pentru situatia creata si cum a fost atunci la retinere (((
ca sa nu fie suparat pe mine

A.C.:Pai s-a simtit prost sa auda asta de la tine ca doar tu ai facut dosarul si... acum ii spui ca stiai ca e nevinovat

M.N.: Asa am avut reprezentarea atunci, era alta conjunctura si sincer imi pare rau

A.C.: Pai iti pare rau acum si zici ca e nevinovat, dar el a ajuns in instanta la varsta lui din cauza ta si a inventiilor
tale

M.N.: O sa castige la instanta... sincer iti spun ca regret toata povestea... nu pot sa iti spun mai multe (((
Doar ca asa a fost directia in 2013

A.C.: Pai si daca il condamna pe inventiile tale? Si pe o mita care nu a existat niciodata ?
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M.N.: O sa reuseasca si o sa fie bine, la instanta se va vedea ca Alexe e o zdreanta si un mincinos

A.C.: Pai Alexe e mincinos ca l-ai pus tu sa fie mincinos... e mincinosul tau

M.N.: Eh... lasati ca si lui i-a placut, nu ii lua apararea

A.C.: Nu iau apararea nimanui decat a tatalui meu de 71 de ani care e in dosarul asta datorita minciunilor si
inventiilor voastre. Si e batran si sufera. Si acum tu ii spui ca a gresit si ca iti pare rau

M.N.: Andreea incearca o data sa intelegi ti-am spus de 100 de ori ca nu a fost vina mea. Nu vreau si nu pot
sa iti spun mai multe ca sa te protejez. Daca nu mai candida in 2012 acum era la pensie linistit

A.C.: Pai si daca a candidat te-ai gandit tu sa-l bagi la puscarie nevinovat?! Tu nu esti zdravan la cap?

M.N.: Te certi degeaba cu mine... la momentul asta mai pot doar sa ii spun ca imi pare rau, ca am gresit si ca
o sa castige la ICCJ... Noapte buna printesa mea

(...urmeaza emoticoane cu pupici, inimioare, flori...)

M.N.: Noapte buna iubi

(emoticoane cu pupici, inimioare, flori... Daca nu ai o Andreea in viata ta, ai trait degeaba)

Probele publicate mai sus impotriva lui Negulescu au fost prezentate deja la Inalta Curte de ex-deputatul Vlad
Cosma. Ele demonstreaza ca procurorul Negulescu afirma ca a primit misiunea sa faca dosare familiei Cosma. In
mod normal, intr-un stat civilizat, Negulescu trebuia luat pe sus si bagat la ancheta pentru represiune nedreapta
pentru a se stabili daca a fabricat sau nu aceste dosare. Negulescu se plimba liber si e protejat insa, probabil
pentru a nu spune cine din conducerea DNA i-a dat ordinele in dosare.

In depozitia scrisa depusa zilele trecute la ICCJ, fostul deputat Vlad Cosma a aratat: “Dorinta procurorului
Negulescu de a face rau familiei Cosma porneste, de fapt, dintr-o razbunare fata de sora mea, Cosma
Andreea, cu care si-a dorit o relatie personala. Pasiunea lui Negulescu pentru sora mea incepe in anul
2013, insa Andreea Cosma nu raspunde invitatiilor acestuia in modul in care el si-ar fi dorit. Drept urmare, pentru a
se razbuna, procurorul ii face un dosar surorii mele, ii perchezitioneaza domiciliul si ii da control judiciar
timp de cateva luni, cu obligatia ca aceasta sa nu poata sa paraseasca orasul Ploiesti. Totodata ii ridica in
mod ilegal toata arhiva biroului notarial (peste 10.000 de acte notariale) si reuseste in acest fel sa ii
suspende activitatea. (Acest dosar a fost clasat in cele din urma). Acesta este si momentul in care procurorul
Negulescu demareaza si dosarul in care eu si tatal meu am fost trimisi in judecata. Dupa acest episod,
sperand ca nu va mai fi refuzat, procurorul Negulescu reia propunerile facute surorii mele, propuneri
concretizate prin vizite la biroul notarial al acesteia, cadouri, flori si diverse invitatii in vacante.“
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