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KOVESI I-A FACUT VANT LUI
CLAUDIU DUMITRESCU – Consilierul
sefei DNA, procurorul Marius
Bulancea, a fost uns la conducerea
Sectiei a II-a. Bulancea il va inlocui pe
procurorul Claudiu Dumitrescu.
Bulancea e autorul facaturii prin care
DNA l-a executat pe fostul Procuror
General Tiberiu Nitu. Aflat in DNA inca
dinainte de venirea lui Daniel Morar,
Dumitrescu nu a fost niciodata in
gratiile lui Kovesi. Propaganda DNA a
manipulat ca Dumitrescu este omul lui
Ponta si ca ii va lua locul Laurei
Kovesi
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Schimbare la varful Sectiei a II-a din cadrul DNA, cea de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de
coruptie. Procurorul Claudiu Dumitrescu (foto stanga) va fi inlocuit de la conducerea Sectiei a II-a DNA. Mai
bine zis, mandatul lui Claudiu Dumitrescu a expirat, in data de 23 iulie 2016, si nu va mai fi prelungit pentru
alti trei ani.

Interesant este si cine ii va lua locul lui Claudiu Dumitrescu la sefia Sectiei a II-a DNA. Informatia a fost publicata
de eranews.ro, care a dezvaluit ca Dumitrescu va fi inlocuit de consilierul Laurei Kovesi, procurorul Marius
Bulancea (foto dreapta). Reprezentantii DNA au explicat pentru Lumeajustitiei.ro ca Marius Bulancea a fost
delegat de Procurorul General Augustin Lazar, desigur credem noi la recomandarea lui Kovesi, in functia
de sef al Sectiei a II-a pe o perioada de sase luni. Ceea ce inseamna ca, potrivit legii, exista posibilitatea unei a
doua delegari, tot pe sase luni, ceea ce inseamna ca Bulancea ar putea conduce Sectia a II-a vreme de doi ani,
fara ca CSM sa isi dea avizul.
Ne intrebam:

- de ce oare a fost nevoie de aceasta manevra?

- de ce oare ministresa Justitiei Raluca Pruna nu a facut din timp o propunere pentru sefia Sectiei a II-a,
propunere care putea fi chiar Marius Bulancea, dar care sa fie avizata de CSM si apoi semnata de
presedintele Klaus Iohannis, mai ales ca se stia ca mandatul lui Claudiu Dumitrescu expira in 23 iulie 2016?

Autorul facaturii cu care a fost executat Tiberiu Nitu

Marius Bulancea este autorul facaturii de dosar privind coloanele oficiale cu care DNA l-a executat pe fostul
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Procuror General al Romaniei, Tiberiu Nitu. Acelasi Marius Bulancea este si autorul rechizitoriului, alaturi de
procuroarea Ana Dana, prin care Elena Udrea a fost trimisa in judecata in dosarul „Gala Bute”.

Pe de alta parte, Marius Bulancea se numara printre magistratii care coordoneaza pe bani proiecte la Freedom
House, un ONG condus de Cristina Guseth, prietena Monicai Macovei, finantat de marile ambasade si de
miliardarul american George Soros.

Disperare in presa de casa a DNA: Dumitrescu vrea sa-i ia locul lui Kovesi

Schimbarea lui Claudiu Dumitrescu de la conducerea Sectiei a II-a DNA nu este insa o mutare surprinzatoare.
Dumitrescu nu avea nicio sansa la prelungirea mandatului, iar asta intrucat el nu a fost niciodata in gratiile
Laurei Kovesi. Surse au declarat pentru Lumeajustitiei.ro ca procurorul Claudiu Dumitrescu i-a fost practic
impus Laurei Kovesi, care a fost nevoita sa il accepte ca sef la Sectia a II-a DNA.

Interesant este un moment din octombrie 2014. Ne referim la un articol scris de jurnalistul Catalin Tolontan,
considerat de multi ca facand parte din aparatul de propaganda al DNA. Sub titlul „Plecari din DNA, peste 100 de
dosare vor iesi pe scena”, Tolontan publica, in 20 octombrie 2014, o informatie neconfirmata, potrivit careia
procurorul Claudiu Dumitrescu ar fi urmat sa o inlocuiasca pe Laura Kovesi la conducerea DNA. Iar despre Claudiu
Dumitrescu se afirma ca s-ar fi numarat printre preferatii lui Victor Ponta:

„NECONFIRMAT: Se incearca inlocuirea Laurei Codruta Kovesi cu Claudiu Dumitrescu, seful sectiei a II-a.

Dumitrescu a venit in DNA recent, fiind numit pe 23 iulie 2013 ca sef de sectie, si ar fi fost optiunea lui
Victor Ponta in negocierile cu Traian Basescu, atunci cand s-a stabilit echipa de conducere dupa plecarea
lui Daniel Morar”.

Veteran in DNA

In realitate, Claudiu Dumitescu – autor al unor dosare controversate precum cel privind achizitiile medicale in care
inculpat fost medicul Serban Bradisteanu, dosarul „Caltabosul” sau dosarul „Valiza” al lui Gigi Becali – nu a venit in
DNA in 2013. Dimpotriva, el este chiar unul dintre „veteranii” DNA, aflandu-se in parchetul anticoruptie din 2003. In
perioada mandatului lui Daniel Morar, Claudiu Dumitrescu a fost seful Serviciului combaterea infractiunilor
impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din cadrul Sectiei I DNA, pana in 2010, cand a fost
detasat la Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF), pe care l-a condus vreme de aproape trei ani. In iulie 2013,
ministrul Justitiei de la acea vreme, Robert Cazanciuc, l-a propus pe Claudiu Dumitrescu pentru sefia Sectiei a II-a,
fiind avizat de CSM in 3 iulie 2013, cu unanimitate de voturi, si apoi numit in functie, in 23 iulie 2013, de
presedintele de atunci Traian Basescu.
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