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EXPLOZIV: DOSARUL DE LA SIPA AL
PROCURORULUI LUI PONTA – „Nota
Interna” despre sclavul preferat al
Laurei Kovesi, procurorul Jean
Uncheselu: „I-a solicitat sa achite
10.000 lei... Uncheselu Jean i-a indus
ideea ca vor benefica de sprijinul
sotiei sale, Uncheselu Marcela Alina”.
La PICCJ a fost depusa plangere:
„Date fiind faptele grave si ca
eventualul faptuitor este procuror in
DNA, speram ca aspectele sa fie
cercetate cu celeritate” (Nota)
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Un document bomba a fost publicat, miercuri 5 iulie 2017, de Coalitia Romanilor din SUA, condusa de preotul Chris
Terhes. Este vorba despre un document ce vorbeste despre posibile fapte de coruptie comise de unul dintre
procurorii preferati ai sefei DNA Laura Kovesi, vestitul Jean Uncheselu (foto), cel care a instrumentat dosare
cu mari semne de intrebare, inclusiv al fostului premier Victor Ponta. Mai exact, documentul in cauza este o „Nota
Interna” a Biroului Prevenirea Criminalitatii in Mediul Penitenciar, noua denumire a serviciului secret al MJ dupa
desfiintarea SIPA in 2006.
Nota prezentata de Chris Terhes este din 9 iunie 2015, avand nr. „S 343” si fiind „Secret de serviciu”. Documentul
contine detalii extrem de grave despre posibile fapte de coruptie pe care le-ar fi comis celebrul procuror Uncheselu.
Mai exact, nota informativa vorbeste despre cum Jean Uncheselu ar fi cerut unui functionar sa achite suma de
10.000 de lei pentru a se renunta la o contestatie la executare. In acelasi document, apare si numele sotiei lui Jean
Uncheselu, judecatoarea Alina Marcela Unchesleu, pe atunci de la Judecatoria Craiova.

„Nota Interna” despre Jean Uncheselu poate fi citita mai jos. Trebuie spus ca, in paralel cu publicarea
documentului, presedintele Coalitiei Romanilor din SUA, preotul Chris Terhes, a formulat plangere penala la PICCJ
in care cere verificarea aspectelor detaliate in nota si efectuarea unor verificari cu celeritate, mai ales ca vorbim
despre un procuror din DNA (click aici pentru a citi plangerea).

Iata „Nota Interna” despre procurorul Jean Uncheselu:
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