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DNA RENASTE POLITIA POLITICA – Surse: medicul Mircea Beuran a fost incatusat de procurorul Marius
Daniel Pata, adus in DNA direct de la parchet de judecatorie si pus mare sef. Coincidenta, Mircea Beuran a fost
saltat cu mascatii imediat dupa ce a condamnat masurile Guvernului PNL de privatizare a sanatatii. Pretinsa
fapta de luare de mita dateaza din decembrie 2018. Unde e pericolul social reprezentat de Mircea Beuran?
UPDATE - Beuran, arestat la domiciliu
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UPDATE - Judecatoarea Daniela Toader de la TMB a refuzat arestarea preventiva a profesorului Mircea
Beuran, dispunand arest la domiciliu.
Odata cu acapararea intregii puteri de catre regimul Iohannis a inceput o noua era a catuselor si a spectacolelor
mediatice odioase puse in scena de Directia Nationala Anticoruptie. Modul in care DNA a actionat in cazul unuia
dintre cei mai mari medici ai Romaniei, Mircea Beuran (foto), a amintit de perioada “Binomului DNA-SRI”, in
care mascatii erau trimisi sa salte persoane care nu reprezintau nici cel mai mic pericol social, acestea fiind apoi
umilite si defilate in catuse prin fata jurnalistilior. Iar startul pentru noua era l-a dat un procuror adus in DNA de
la un parchet de judecatorie si chiar facut sef in parchetul anticoruptie, desi acesta pana de curand se
ocupa de micile infractiuni. Este vorba despre procurorul Marius Daniel Pata, venit in DNA de la Parchetul
Judecatoriei Urziceni.
Profesorul Mircea Beuran a fost retinut joi seara, 13 februarie 2020, in baza unui denunt ce ar fi fost facut, conform
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informatiilor aparute in presa, cu doar o luna in urma. Beuran este acuzat de o pretinsa luare de mita, fapta ce ar fi
fost comisa in decembrie 2018. Potrivit DNA, Beuran ar fi primit 10.000 euro ca sa sustina numirea denuntatoarei,
conform unor surse o colega a medicului de la Spitalul Floreasca, intr-un post de asistent universitar in cadrul
Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila. Evident, deocamdata nu exista decat comunicatul DNA,
despre care observam ca foloseste termeni categorici, de genul “inculpatul a primit banii”, iar in acest caz
chiar da numele lui Beuran, desi in alte communicate numele inculpatilor sunt cenuzarate.
Totusi, de ce a fost nevoie de ridicarea lui Beuran cu mascatii de acasa, de parca ar fi un infractor
periculos? De asemenea, unde este pericolul social care sa impuna retinerea si apoi propunerea de
arestare preventiva a lui Mircea Beuran? De ce nu ar putea fi acesta anchetat si apoi judecat in stare de
libertate?
Sa fie doar o coincidenta? Beuran, saltat dupa ce a criticat privatizarea sanatatii
Evident, agresivitatea in s-a actionat in cazul Beuran poate fi interpretata ca un semnal a reintoarcerii
terorii catuselor. In acelasi timp, nu putem sa nu observam faptul ca incatusarea profesorului Mircea
Beuran vine la doar cateva zile dupa ce acesta a condamnat in termeni duri masurile Guvernului PNL de
privatizare a societatii. Spre exemplu, iata ce afirma Beuran la emisiunea "Descoperiti", realizata de jurnalista
Andreea Sava la Antena 3, in urma cu o saptamana, in legatura cu permiterea unor clinici private de a avea acces
la fondurile publice: “Ma gandesc ca este cel mai perfect exemplu scoala a unei infractiuni de conflict de interese.
Pentru ca intre Polisano si Sanador exista o relatie de nas fin, ca mai sunt altii care mai sunt cu niste dosare in
analiza. Lucrul acesta imi certifica faptul ca exista si un astfel de interes pe care l-am deranjat ca logistica”.
Totodata, sa nu uitam ca acelasi Mircea Beuran a fost tinta si in scandalul pacientei arse la Spitalul Floreasca, in
urma caruia a fost demis de la conducerea Sectiei de chirurgie, fiind depusa impotriva sa o plangere penala, desi
asa cum s-a stabilit ulterior profesorul nu a avut nicio implicare in respectivul incident.
Procurorul din cazul Beuran, adus de la parchet de judecatorie si facut direct sef in DNA
Revenind la dosarul de la DNA, surse au declarat pentru Lumea Justitiei ca acesta este instrumentat de un
procuror adus in parchetul anticoruptie de la un parchet de judecatorie, unde evident se ocupa cu micile
infractiuni, gen furturi din masini sau tulburare de posesie. Numele sau este Marius Daniel Pata.
Prim procuror la Parchetul Judecatoriei Urziceni, Pata a ajuns in DNA cu delegare in noiembrie 2018, insa
nu doar atat, caci el chiar a fost numit in functia de sef al Serviciului de combatere a coruptiei la nivel inalt
din cadrul Sectiei I DNA. Ulterior, Marius Daniel Pata a fost numit in DNA pe o perioada de 3 ani, incepand
cu 11 ianuarie 2019.
Despre acelasi procuror Marius Daniel Pata, Lumea Justitiei a prezentat la “Vorbe de fumoar” informatiile care
circula printre colegii sai, conform carora s-ar afla in relatii bune cu Laura Kovesi, aceasta punand chiar o vorba
buna pentru el. Tot atunci dezvaluiam ca Marius Daniel Pata ar avea ca tinta sa il faca pe fostul deputat Sebastian
Ghita (click aici pentru a citi).
Altfel, cererea de arestare a profesorului Mircea Beuran va fi solutionata de judecatoarea Daniela Toader de
la Tribunalul Bucuresti, cea care anul trecut a refuzat sa fie parte la o alta mizerie comisa de procurori
impotriva unuia dintre cei mai mari medici ai Romaniei. Ne referim la profesorul Mihai Lucan, saltat de
DIICOT, dar a carui arestare judecatoarea Toader a refuzat-o, plasandu-l sub control judiciar (click aici
pentru a citi).
Iata comunicatul DNA privind retinerea medicului Mircea Beuran:
“In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 90/VIII/3 din data de 13 februarie 2020, privind efectuarea unor
perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti, Biroul de Informare si relatii Publice este abilitat sa transmita
urmatoarele:
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in
miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 13 februarie 2020, a inculpatului:
BEURAN MIRCEA, care la data faptei indeplinea functiile de presedinte al Senatului Universitar, director al
Departamentului 10 Chirurgie, sef al Disciplinei Chirurgie Generala, conducator de Doctorat si profesor universitar
chirurgie generala in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' Bucuresti, sub aspectul savarsirii
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infractiunii de luare de mita.
In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:
In data de 18 decembrie 2018, inculpatul Beuran Mircea, in calitatile mentionate mai sus, a acceptat si primit de la
o persoana, medic intr-o unitate spitaliceasca din Bucuresti (martor in cauza), suma de 10.000 euro, in legatura cu
indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu.
Concret, inculpatul a primit banii respectivi atat pentru a propune in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie
'Carol Davila' Bucuresti scoaterea la concurs a unui post de asistent universitar in specialitatea chirurgie generala,
pe o perioada determinata, cat si pentru a asigura castigarea acestui concurs de catre martor.
Pana in prezent postul respectiv nu a fost scos la concurs.
Inculpatului i s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod
de procedura penala.
La data de 14 februarie 2020, inculpatul Beuran Mircea urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Bucuresti cu
propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.
Precizam ca, prezentul dosar s-a constituit ca urmare a sesizarii depuse de persoana care a remis banii mentionati
mai sus, cu titlu de mita.
Facem precizarea ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul
de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu
poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.
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