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ELIMINAREA LUI SIMION – Parchetul
General i-a fabricat dosar penal
liderului AUR George Simion. PICCJ sa sesizat din oficiu pentru presupusa
comitere a infractiunilor de ultraj si
tulburarea si ordinii si linistii publice.
De toata jena: procurorii sustin ca
Simion l-ar fi agresat pe ministrul
Energiei Virgil Popescu in momentul in
care l-a facut hot si l-a apucat de gat
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A inceput oficial operatiunea de eliminare a presedintelui AUR George Simion (foto dreapta), aflat intr-o
crestere fara precedent in preferintele romanilor. Parchetul General condus de Gabriela Scutea i-a fabricat dosar
penal lui Simion.
PICCJ a anuntat marti, 8 februarie 2022, ca s-a sesizat din oficiu pentru posibila comitere de catre George Simion
a infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. De noaptea mintii: parchetul sustine ca Simion l-ar fi
agresat pe ministrul Energiei Virgil Popescu (foto stanga) in sedinta Camerei Deputatilor de luni, 7 februarie
2022, cand l-a facut hot pe acesta si l-a apucat de gat.

Iata comunicatul PICCJ:
“Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este
abilitat sa aduca la cunostinta publicului urmatoarele:

La data de 8 februarie 2022, urmare a sesizarii din oficiu in conformitate cu art. 292 din Codul de procedura
penala, la nivelul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte
de Casatie si Justitie a fost inregistrat un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de ultraj, prev. de art.
257 alin. 1 si 2 Cp si tulburarea ordinii si linistii publice, prev. de art. 371 Cp.

In fapt, in urma materialelor de presa aparute in ziua de 7.02.2022, s-a retinut ca numitul George Simion,
deputat in Parlamentul Romaniei, in timpul sedintei Camerei Deputatilor din aceeasi zi s-a deplasat la
tribuna plenului Camerei, in timp ce ministrul Energiei isi sustinea discursul la motiunea simpla impotriva
sa, agresandu-l pe acesta”.
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