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DNA NU SE ATINGE DE PDL (I) - Jaful
de zeci de milioane de euro de la Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate,
sesizat de Guvernul Romaniei in 2012,
nu intereseaza parchetul anticoruptie
condus de Laura Kovesi. In schimb,
liderii USL si jurnalistii care critica
regimul Basescu, sunt defilati in fata
DNA, pe acuzatii care mai de care mai
dubioase (Sesizarile Guvernului)
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Lumeajustitiei.ro declanseaza un serial de dezvaluiri despre vaditul partizanat politic al DNA, care denota, in opinia noastra, ca parchetul anticoruptie
condus de Laura Kovesi nu vrea sa cerceteze actele de coruptie din guvernarile PDL, sesizate de Guvernul Ponta, indiferent daca prejudiciile sesizate sunt
de ordinul miliardelor de euro. In toamna anului trecut, Guvernul Romaniei, condus de premierul Ponta a facut circa 30 de sesizari penale la DNA,
in urma controalelor efectuate de Corpul de control al primului ministru in ministerele care au fost conduse de ministrii PDL ai regimului Boc –
Basescu in ultimii sapte ani. Inspectorii guvernamentali au descoperit fraude de ordinul sutelor de milioane de euro si, desi DNA a fost sesizat inca din
noiembrie 2012, nu s-a deschis nici macar un singur dosar, ceea ce releva ca acest parchet ai carui sefi au fost numiti de Traian Basescu, nu vrea sa se se
atinga de fostii demnitari PDL. In cei sapte ani de domnie a lui Traian Basescu, s-a putut constata ca DNA - condus in cea mai mare parte de Daniel
Marius Morar (numit de Basescu judecator la CCR cand nu s-a mai putut prelungi sub nicio forma mandatul sau in fruntea marilor parchete), iar mai nou de
Laura Kovesi - procurorii anticoruptie au facut dosare numai demnitarilor din guvernarea PSD din timpul premierului Adrian Nastase, iar din vara lui 2012
cand USL a preluat puterea executiva, acelasi DNA nu deschide dosare penale decat demnitarilor USL. Pentru procurorii DNA nu exista fraude comise de
ministrii PDL, indiferent daca in timpul acestor „lacuste” s-au sifonat sume colosale din constructia de autostrazi (pe care nu le avem) din CFR Marfa,
Posta Romana, Energie, Sanatate etc. Chiar au fost cinstiti toti ministrii si secretarii de stat PDL, si coruptia exista numai la demnitarii USL? Nu credem
asa ceva, ci dimpotriva, putem exemplifica ca desi Guvernul Ponta a facut circa 30 de sesizari penale despre jaful din ministerele si agentiile
guvernamentale de sub fosta guvernare PDL, DNA nu face niciun spectacol televizat cu aceste dosare, care zac in nemiscare.

Azi prezentam sesizarile penale ale Guvernului Ponta despre jaful de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, institutie in care Presedintia Romaniei a
vrut in urma cu circa o luna sa-l numeasca pe Lucian Duta (fost presedinte CNAS), in cadrul Consiliului de Administratie, desi se stia de raportul de
control.
Jaful de la CNAS de sub guvernarea portocalie: zeci de milioane de euro sifonate prin SIUI
Conform rapoartelor de control ale Corpului de Control al Primului Ministru Victor Ponta, din 1 noiembrie 2012, semnate de secretarul de stat Ion Lazar,
DNA a fost sesizat pentru a cerceta o serie de fapte cu conotatii penale, depistate de inspectorii guvernamentali la Casa Nationala de Asigurari
de Sanatate, incepand cu anul 2001 si pana la data controlului, perioada in care aceasta institutie a fost condusa, rand pe rand de Eugeniu Turlea,
Cristian Celea, Cristian Vladescu, Vasile Ciurchea, Irinel Popescu, Nicolae Lucian Duta (pe care Administratia Prezidentiala l-a numit recent in
Consiliul de Administratie al CNAS) si Doru Badescu.
Una din marile fraude sesizate se refera la derularea contractului pentru construirea si operarea „Sistemului Informatic Unic Integrat al asigurarilor de
sanatate din Romania” (SIUI), care desi a costat enorm, nu e nici azi gata. S-a retinut ca s-au angajat plati de ordinul zecilor de milioane de euro catre
furnizori cu incalcarea prevederilor legale, raspunzatori fiind declarati presedintii CNAS si directorii generali adjuncti economici din perioada 2002 –
31.03.2012. S-a retinut ca in perioada verificata s-au efectuat plati ilegale pentru sistemul informatic unic integrat, catre SC H.P. Romania SRL in
suma de 576 milioane Ron.
De asemenea, DNA a fost sesizat si pentru plati ilegale in suma de 110 milioane Ron (20,49 milioane euro), fara TVA, care imbraca forma infractiunii
de abuz in serviciu, urmare a unei decizii din august 2011 a membrilor CA al CNAS privind integrarea in SIUI a CASA OPSNAJ si CASMTCT si achizitia de
servicii si produse suplimentare.
Alta acuzatie vizeaza efectuarea unor „plati nejustificate de 19,6 milioane euro reprezentand diferenta intre tariful unitar de 804, respectiv 760
euro/zi/om stabilit de SC H.P. Romania SRL si acceptat in mod neconditionat de CNAS si tariful de 100 euro/zi/om stabilit de catre subcontractantii care au
desfasurat efectiv servicii de instruire si asistenta tehnica”
Bugetul de stat a fost pagubit cu 260 milioane Ron
Alte constatari ale inspectorilor guvernamentali facute cu ocazia controlului la CNAS au vizat posibile fapte de natura penala, pentru care DNA a fost
sesizata, vizand faptele reprezentantilot acestei institutii de a indeplini in mod defectuos obligatiile in legatura cu evidentele pe platitori, declararea,
stabilirea si controlul contributiilor de sanatate, „cu consecinta neincasarii la bugetul statului prin bugetul Ministerului Sanatatii a sumei de 189,7
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milioane Ron, reprezentand contributii aferente perioadei trimestrul IV 2009 – trimestrul III 2011”. Tot in legatura cu aceasta perioada, s-a retinut
o alta gaura data bugetului de stat de peste 69,5 milioane Ron.
* Cititi aici Raportul de Control al Guvernului privind verificarile efectuate la CNAS, raport trimis la DNA din noiembrie 2012
* Cititi aici Raportul de Control al Guvernului privind verificarile efectuate la CNAS in legatura cu SIUI, raport trimis la DNA din noiembrie 2012
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