GLASUL ADEVARULUI – Unchiul fetitei ucise la Caracal, Alexandru Cumpanasu, se caieste: „Sunt si eu
vinovat pentru ce s-a intamplat. I-am tinut in brate pe marii procurori, pe marile servicii ale tarii atatia ani de
zile impotriva coruptiei, pentru ca am crezut in asta... Din convingere am crezut ca trebuie facuta curatenie in
tara... Acest sistem este putred... Imi fac mea culpa... Nu meritau atat sprijin”

Scris de Valentin BUSUIOC

Marturisire tulburatoare din partea lui Alexandru Cumpanasu
(foto), unchiul Alexandrei Macesanu, fata ucisa in Caracal. Cumpanasu – presedintele Coalitiei Nationale pentru
Modernizarea Romaniei – si-a exprimat profunda revolta fata de autoritatile care au dat dovada de incompetenta si
au lasat-o pe adolescenta sa moara.

Marturisire tulburatoare din partea lui Alexandru Cumpanasu
(foto), unchiul Alexandrei Macesanu, fata ucisa in Caracal. Cumpanasu – presedintele Coalitiei Nationale pentru
Modernizarea Romaniei – si-a exprimat profunda revolta fata de autoritatile care au dat dovada de incompetenta si
au lasat-o pe adolescenta sa moara.
In plus, Cumpanasu si-a facut mea culpa pentru ca in toti acesti ani, in numele luptei anticoruptie, a sustinut toti
judecatorii si procurorii, dar si serviciile de informatii, indiferent de cat de multe si de grave au fost abuzurile comise
de catre unii dintre acestia. Asa cum este cazul procurorului Ovidiu Cristian Popescu (de la PJ Caracal) - care a
blocat patrunderea politistilor in casa lui Gheorghe Dinca – precum si cazul judecatorului care a emis mandatul de
perchezitie.

Alexandru Cumpanasu a facut toate aceste precizari duminica, 28 iulie 2019, in emisiunea „Sinteza zilei” de la
Antena 3, unde a precizat ca va depune plangere penala impotriva directorului STS Ionel Vasilca (intre timp
demisionar). Totodata, acesta a dat asigurari ca va face dezvaluiri in cazul in care plangerea ii va fi musamalizata.
In acelasi context, Cumpanasu a evidentiat contrastul dintre fondurile uriase primite de Serviciul de Telecomunicatii
Speciale si incompetenta de care serviciul secret a dat dovada in localizarea telefonului de pe care Alexandra
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Macesanu sunase la 112 din casa criminalului.

Redam cele mai importante pasaje din dialogul purtat de Alexandru Cumpanasu cu Mihai Gadea si Mircea
Badea:

„Mihai Gadea: Din punctul tau de vedere, care sunt lucrurile cele mai strigatoare la cer? Pentru ca acum cred ca
ele sunt evidente pentru toata lumea.

Alexandru Cumpanasu: (...) Dincolo de oboseala psihica si fizica si o stare foarte proasta pe care o am, am o
energie incredibila, pentru ca urasc atat de mult acest sistem, incat va garantez ca nu ma las pana cand nu va
cadea ultimul cap. Alexandra n-a murit degeaba. Acest sistem ticalos trebuie cumva sa dispara si sa fie inlocuit.

Nu ma las pana cand nu cade ultimul cap. Acum am cerut capul sefului STS. Vad ca-l tin unii in brate. Probabil
pentru ca stie secretele celor care vorbesc pe telefoanele operative, care nu pot fi interceptate nici macar de catre
parchet, cu mandat. (...)

Mihai Gadea: Explicatiile care sunt date in momentul de fata public sunt urmatoarele: era un telefon vechi, cu
taste, care nu prea poate sa fie identificat, si era o cartela pre-pay. Aceste argumente sunt suficiente pentru tine?

Alexandru Cumpanasu: Nu sunt, pentru ca Serviciul de Telecomunicatii Speciale a fost identificat dand erori
de mai multe ori. Comisia Europeana a alocat Serviciului de Telecomunicatii Speciale 300 de milioane de
euro. Intrebati-o pe Corina Cretu (ca a fost comisar european) sau pe doamna Plumb (ca a fost ministrul
Fondurilor)! 300 de milioane de euro ca sa-si upgradeze sistemul asta.

L-am auzit pe purtatorul de cuvant al STS, domnul Basescu, mai devreme, la un alt post de televiziune,
explicand de ce nu se putea: pentru ca nu erau prea multe statii GSM in zona. (...) Acesti bani au fost dati
fix pentru a nu mai da rateu in localizare si pentru a-si upgrada sistemul si a putea sa localizeze nu doar in
Bucuresti, ci si in Caracal, in 'metropola' unde eu am copilarit 18 ani si unde sunt 40.000 de locuitori si vreo
20 de strazi cu case. Prin urmare, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a avut nicio scuza, pentru ca a
avut banii sa poata sa-si upgradeze sistemul.

Doi: acest STS a furnizat totusi trei adrese false parchetului, Politiei... Acest Serviciu de Telecomunicatii Speciale
este partas la moartea nepoatei mele, pentru ca daca ar fi dat adresa corecta, ea era in viata astazi. Iar in aceste
situatii platesti. (…)
STS, pe langa faptul ca a dat niste adrese gresite (in loc sa gaseasca adresa corecta a Alexandrei si sa o
salveze), are niste norme interne. Nu numai ca sunt partasi la crima asta, dar o sa explic un amanunt care
se stie foarte putin in acest moment, prin care eu cred ca putea fi salvata viata Alexandrei mult mai usor. In
momentul in care se suna la 112 si exista o agresiune sexuala asupra unei persoane in desfasurare sau
deja realizata, in protocolul intern al STS scrie ca automat se face o conferinta. E o termen de-al lor tehnic.
Acel operator este obligat sa anunte deopotriva Politia, in egala masura cu Ambulanta. Iar Ambulanta are
obligatia, dupa ce ia la cunostinta, sa fie localizata persoana si sa trimita un echipaj de indata la fata
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locului.
Ce credeti voi ca a facut acest idiot de la STS? Nu a anuntat ambulanta, nu a lasat protocolul sa functioneze. Si-au
incalcat propriile lor reguli si protocoale. Eu cred ca daca niste medici erau anuntati, oamenii aia aveau ceva mai
mult suflet si cred ca il luau de gat pe procuror, daca aflau ca este un viol in desfasurare si ei, medici, nu pot sa
intervina, dar sunt obligati prin lege s-o faca. Cred ca-l luau de gat, il bateau, ii faceau ceva.

Mircea Badea: Poate-l tratau pe procuror. (...)

Alexandru Cumpanasu: Astazi am cerut demisia lui (n.r. a directorului STS). Domnul presedinte Iohannis a dat-o
cotita. Mi-a raspuns la aceasta solicitare doar doamna Dancila: ca va cere in CSAT. Pe mine ma uluieste modul in
care se reactioneaza fata de acest serviciu. Sper ca marti sa fie demis acest individ si maine (n.r. luni), la comisie
(n.r. comisia parlamentara), oamenii de acolo sa-si faca datoria si sa propuna sa fie dat afara. Pentru ca el este
propus de presedinte si votat de Parlament. (…)

Cu cine se plimbau seful Politiei, prim-procurorul... E baiatul ala (n.r. Cristian Ovidiu Popescu) din asociatia
asta a hashtagistilor, cum ii cheama (n.r. Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor, din
care face parte si procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan)... Cu cine sunt in cardasie Politia,
parchetul in Caracal, ca si in alte orase mici? Cu interlopii, care pun politicieni, primari, parlamentari, sefi
de Politie. Sefii Politiei sunt sclavii acestor clanuri interlope.

Eu nu pot sa nu recunosc un lucru astazi si sa va spun cu mana pe inima: sunt si eu vinovat pentru ce s-a
intamplat, pentru ca i-am tinut in brate pe oamenii astia, cel putin public: pe marii procurori, pe marile
servicii ale tarii atatia ani de zile impotriva coruptiei, pentru ca am crezut in asta si cred in ea (n.r. in lupta
anticoruptie).

Mircea Badea: Nu va suparati, puteti sa repetati, va rog?

Alexandru Cumpanasu: Da, pot sa repet, pentru ca mi-asum: este si vina mea pentru ca am tinut in brate... si
nu numai a mea; poate a multor altora, care din convingere am crezut ca trebuie facuta curatenie in tara
asta. Dar in momentul in care constati lucrurile astea evidente, lipsa asta crasa de profesionalism a unor
oameni in niste cauze care nu erau unele politice, iti dai seama ca acest sistem este putred si ca
comportamentul acestor oameni este infantil, abuziv si in beneficiul nu stiu cui. Da: imi fac mea culpa
pentru asta. Nu cred ca toate lucrurile facute au fost in zadar. Dar, cu siguranta, nu meritau si nu merita
atat sprijin. Pentru ca reteaua informativa a fost la pamant in Caracal, intr-un oras de 40.000 de locuitori, si
nepoata mea a murit!

Procurorii – marii viteji ai Romaniei – n-au fost in stare (si au lasat-o sa moara cu zile) sa ceara nimic: nici
DOS-ului, nici SRI-ului, nici nimanui!

STS-ul spune ca n-are competente. Pentru cine m-am batut in toti anii astia? (…)
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Mihai Gadea: Un singur lucru se mai poate face. Doar unul singur: ca cei care puteau sa-i salveze viata si nu i-au
salvat viata, oamenii astia sa raspunda.

Alexandru Cumpanasu: Asa este. Daca m-am expus atat zilele acestea, de am primit tot felul de amenintari (n-o
sa intru in detalii acum, ca le depun la parchet), fii sigur ca sunt atat de pornit si de revoltat, incat acest sistem,
acest stat care nu exista, de fapt, va avea in mine cel mai mare dusman de acum inainte. Oamenii astia – cu
salariile lor imense, cu interesele lor diverse – indiferent cu ce amenintari si cu ce lucruri vor umbla, vor
avea in mine cel mai mare dusman. Nu ma voi lasa aici. Maine (n.r. luni) ma duc si depun plangere la
Parchetul General la ora 12 (asa cum am anuntat de cand a inceput nebunia asta), asa incat sa raspunda
fiecare pentru ceea ce s-a intamplat acolo.

Iar dupa ziua de maine, te asigur ca voi incepe in fiecare judet din tara asta... Nepoata mea n-a murit degeaba cu
zile! Daca murea dintr-un accident, daca murea dintr-o mare inginerie criminala, intelegeam si poate gaseam scuze
acestor nenorociti. Nu! A murit din incompetenta unui procuror, unui indolent, unor politisti, a unui judecator, a unui
STS defect, in care s-au pompat bani, s-a pompat imagine si toata lumea din exterior i-au tinut in brate. Eu nu mai
am incredere in nimeni. De acum inainte, eu unul voi veni de fiecare data, in fiecare judet, sa vad daca procurorul
de acolo... Cati copii au disparut? Cati morti au fost? Cand i-au gasit? Ce s-a intamplat? Pentru ca altfel aceasta
moarte a Alexandrei este in zadar. Oricum este ingrozitoare! Dar daca nu facem ceva (si acum trebuie zguduit
sistemul), oamenii acestia se vor intoarce la casele lor linistiti, la banii lor, la matrapazlacurile pe care le fac cu
infractorii. (…)

Eu cred ca voi reusi pana la urma in ambele cazuri. Daca nu voi reusi cu directorul STS si cu sanctionarea
procurorilor si a judecatorului si a celor vinovati, atunci inseamna ca eu nu mai am nicio misiune pe lumea
asta. Eu, unul, asta voi face: voi milita. Daca nu se intampla acum, voi sta pe capul lor pana cand se va
intampla. Eu nu cred ca la o plangere penala domnul director al STS nu va fi chemat de catre parchetul
militar. Daca nu va fi chemat, vin la dumneavoastra in studio si va spun de ce”.
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