CIMITIRUL DNA – Cititi lista cu inculpatii care au intrat in malaxorul DNA si nu au mai scapat cu viata. Doar in
opt dosare din ultimii doi ani, 12 oameni s-au stins din viata inainte ca instantele sa pronunte deciziile
definitive. Lista ramane deschisa. In paralel, numerosi inculpati hartuiti de DNA cu anii si apoi achitati au ajuns
sa sufere de boli grave. Altii au trebuit sa-si ingroape parintii inainte sa fie declarati nevinovati. Procurorii DNA
ar trebui sa-i aiba pe constiinta

Scris de George TARATA

In urma cu o zi, Lumea Justitiei a prezentat scandalosul caz
fabricat de DNA Suceva impotriva fostului sef al Politiei de Frontiera Siret, Nelu Fediuc, acuzat inclusiv de mita
constand in relatii sexuale cu denuntatoarea, dosar care s-a sfarsit crunt pentru parchetul anticoruptie, cu o
achitare definitiva la Curtea de Apel Suceava (click aici pentru a citi). Din pacate pentru Fediuc si familia
acestuia, urmarile dosarului au fost tragice, politistul stingandu-se din viata la doua luni dupa achitare. Nelu Fediuc
a apucat ziua in care acuzatiile DNA au fost dovedite ca fiind niste inventii, insa nu la fel de “norocosi” au
fost alti inculpati din dosare DNA. Inculpati care au murit inainte ca instantele sa le faca dreptate, cu
imaginea si memoria murdarite de actiuni irationale ale unor procurori abuzivi.

In urma cu o zi, Lumea Justitiei a prezentat scandalosul caz
fabricat de DNA Suceva impotriva fostului sef al Politiei de Frontiera Siret, Nelu Fediuc, acuzat inclusiv de mita
constand in relatii sexuale cu denuntatoarea, dosar care s-a sfarsit crunt pentru parchetul anticoruptie, cu o
achitare definitiva la Curtea de Apel Suceava (click aici pentru a citi). Din pacate pentru Fediuc si familia
acestuia, urmarile dosarului au fost tragice, politistul stingandu-se din viata la doua luni dupa achitare. Nelu Fediuc
a apucat ziua in care acuzatiile DNA au fost dovedite ca fiind niste inventii, insa nu la fel de “norocosi” au
fost alti inculpati din dosare DNA. Inculpati care au murit inainte ca instantele sa le faca dreptate, cu
imaginea si memoria murdarite de actiuni irationale ale unor procurori abuzivi.
Lumea Justitiei publica in cele ce urmeaza un scurt inventar deceselor din dosarele DNA. Va vom prezenta doar
cazurile care despre care avem cunostinta. Noi am identificat 12 decese in opt dosare facute sub mandatele
Laurei Kovesi (foto), cu o singura exceptie finalizate in instanta la fond sau definitiv in ultimii doi ani, dar
nu excludem ca numarul oamenilor care au murit dupa ce au intrat in malaxorul DNA sa fie mult mai
mare. Tocmai de aceea, daca aveti informatii despre asemenea situatii, astept sa ne scrieti.
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In paralel, pe langa decesele inculpatilor, nu trebuie sa uitam nici despre rudelor acestora care au incetat
din viata, asa cum a fost spre exemplu cazul mamei Alinei Bica, fosta sefa DIICOT executata de DNA-ul lui
Kovesi, care s-a imbolnavit si apoi a incetat din viata dupa ce fiica sa a fost aruncata in arest si umilita
public in baza unor acuzatii care au picat in instanta.

Decesele de la Pascani si Arges
Astfel, unul dintre dosarele in care trei dintre inculpati au murit inainte de a afla verdictul instantei apartine structurii
DNA Iasi. Este vorba despre un dosar in care rechizitoriul a fost semnat de procuroarea Andreea Oana Nica
si confirmat de seful DNA Iasi Florin Bogdan Munteanu, si in care au fost trimisi in judecata 32 de inculpati,
printre care fostul primar al municipiului Pascani (deputat PSD in momentul trimiterii in judecata), un
senator PSD si o serie de consilieri locali din Pascani, acuzati de fapte de abuz in serviciu, fals si marturie
mincinoasa. Dintre acestia, 27 de inculpati au fost achitati definitiv la ICCJ, iar doi au primit pedepse cu
suspendare. Alti trei inculpati nu au mai apucat insa decizia definitiva din iulie 2018, murind inainte de
finalizarea procesului, fie de inima rea, fie din cauza unor boli necrutatoare. Ne referim la:
-Neculai Ratoi, fost primar al municipiului Pascani si fost deputat PSD;
-Constantin Cojocaru, consilier local in Pascani;
-Costinel Vinga.
De asemenea, unul dintre inculpatii achitati definitiv a ramas paralizat in timpul procesului, dupa ce a
suferit un atac cerebral (click aici pentru a citi).
Tot trei inculpati au incetat din viata inainte de a primi decizia definitiva intr-un alt dosar facut de DNA-Pitesti,
structura condusa ani de zile de Calin Nistor, actualul sef interimar al DNA, si care in prezent o are in varf
pe Daniela Lupu (cea care a si semnat rechizitoriul in acest caz). Astfel, trei dintre inculpatii din dosarul in
care au fost trimisi in judecata fostul presedinte al Consiliului Judetean Arges Constantin Nicolescu, pe
deputatul PSD Mircea Draghici si aproape 40 de alesi locali s-au stins inainte de sentinta de la fond a ICCJ
din iunie 2018 prin care s-au pronuntat 42 de achitari (click aici pentru a citi).
Mortul lui Man
Tragedia a lovit si familia unui inculpat trimis in judecata de unul dintre cei mai abuzivi procurori din tara, pe
numele sau Ciprian Man, dat afara de curand de la DNA Oradea si refugiat la Parchetul Tribunalului Bihor. De
curand, Curtea de Apel Timisoara a dispus achitarea fostului sef al Politiei Romane Liviu Popa si a altor opt
inculpati din dosar. Fata de o alta persoana, politistul Gheorghe Bat, instanta a hotarat insa incetarea
procesului penal, iar asta ca urmare a decesului. Din informatiile pe care le detinem, Gheorghe Bat a murit
la inceputul procesului, de inima rea, fiind murdarit de niste acuzatii care probabil urmau sa fie infirmate de
instanta, daca tinem cont de celalate solutii de achitare si de lipsa vreunei condamnari macar cu
suspendare. Gheorghe Bat a incetat din viata imediat dupa ce dosarul a trecut de camera preliminara, din
acuza unei afectiuni aparute din senin la care nimeni nu se astepta, mai ales ca acesta era tanar si avea o
viata de sportiv, fiind component al echipei de fotbal a Politiei (click aici pentru a citi).
Stins din viata in plina lupta cu DNA
Un caz similar poate fi intalnit si la DNA Mures, structura condusa de Tiberiu Onea. Fostul director al Romgaz
Targu Mures Avram Pantelimon a murit in 24 aprilie 2019, in plina lupta cu DNA (click aici pentru a citi).
Concret, Avram Pantelimon a fost retinut in ianuarie 2016 fiind acuzat de abuz in serviciu. Eliberat dupa 24
de ore, ca urmare a refuzului instantelor de a emite mandate de arestare, Pantelimon a fost trimis in
judecata in martie 2016, fiind insa achitat in 25 martie 2019 de Tribunalul Mures, in baza art. 16 alin. 1 lit. b)
teza I din Codul de procedura penala - “fapta nu este prevazuta de legea penala”. Ar fi urmat apelul si
decizia definitiva.
Nu a fost singurul dosar pe care DNA i l-a fabricat lui Avram Pantelimon. In aprilie 2017, DNA Mures l-a pus
sub urmarire penala pentru presupuse fapte de luare de mita si instigare la abuz in serviciu in legatura cu o
licitatie, trimitandu-l apoi in judecata in luna decembrie a aceluiasi an, dar numai pentru cea de-a doua
acuzatie. Dosarul nu a putut trece de camera preliminara, fiind restituit la DNA in februarie 2019, pentru ca apoi
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DNA sa obtina inceperea judecatii dosarului in urma contestatiei facute la Curtea de Apel Mures.
Decesul procurorului Vasile Selaru
Alte doua decese au fost constatate in dosare ale DNA aflate in faza de apel. Unul dintre ele este cel al lui Lucian
Coltea, trimis in judecata alaturi de fostul deputat Cristian Rizea. Condamnat la fond la 2 ani inchisoare cu
suspendare pentru cumparare de influenta, Lucian Coltea s-a stins inainte sa afle decizia finala a
Completului de 5 judecatori ICCJ, pronuntata in martie 2019 (click aici pentru a citi).
Cel mai recent deces dintr-un dosar DNA s-a inregistrat intr-o cauza finalizata definitiv chiar luna trecuta, in 22 mai
2015. Este vorba despre dosarul in care DNA l-a trimis in judecata pe procurorul de la Parchetul Tribunalului
Vaslui, pentru pretinse infractiuni de trafic de influenta, influentarea declaratiilor si nerespectarea regimului armelor
si munitiilor. Condamnat la fond de catre Curtea de Apel Iasi la 5 ani cu executare, Vasile Selaru a incetat din
viata inainte de pronuntarea de catre Inalta Curte a deciziei definitive, care putea fi chiar si de achitare, in
pofida sentintei defavorabile de la fond.
In final, sa nu uitam de ofiterul DIPI, care a murit in timp ce era anchetat de procuroarea DNA Florentina
Mirica intr-un dosar care in final nici macar nu a mai ajuns in instanta.
La fel de grav: in timpul anchetei privind pe omul de afaceri Gheorghe Ceteras, pe fostul prefect de Buzau
Paul Biganu si pe judecatorul Toader Neculae de la Judecatoria Patarlagele, o functionara pusa aiurea sub
acuzare si amenintata cu arestarea, s-a sinucis spanzurandu-se.
In final, iata o scurta recapitulare a deceselor din dosarele DNA:
-Neculai Ratoi, fost primar al municipiului Pascani si fost deputat PSD;
-Constantin Cojocaru, consilier local in Pascani;
-Costinel Vinga.
-trei inculpati din dosarul lui Constantin Nicolescu, fabricat de DNA Pitesti;
-politistul Gheorghe Bat;
-fostul director Romgaz Avram Pantelimon;
-Lucian Coltea;
-Vasile Selaru;
-ofiterul DIPI.
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