EXPLOZIV: TULUS ARUNCA IN AER BINOMUL – Marturia procurorului Doru Tulus despre implicarea SRI in
dosarele DNA: “Birourile procurorilor erau vizitate zilnic de lucratori SRI... Au existat situatii ca ofiteri cu
functie de conducere in SRI sa vina personal cu denuntatori la procuror, inclusiv cu persoane condamnate in
dosare instrumentate de DNA... Au existat sedinte cu participarea SRI si cu discutii pe spete”. Cine nu
colabora cu SRI era invitat de Kovesi sa-si faca bagajele (Declaratia)

Scris de George TARATA
Magistrati - Dna

De-a dreptul exploziva declaratia pe care fostul procuror DNA
Doru Tulus (foto) a dat-o la Inspectia Judiciara in cursul investigatiei privind modul in care a fost aplicat odiosul
Protocol PICCJ-SRI din 2009. Practic, Doru Tulus confirma ceea ce presa libera a sustinut in permanenta, si
anume ca DNA a fost pus la cheremul SRI in mandatele Laurei Kovesi. Tulus ofera detalii incredibile despre
implicarea ofiterilor SRI in dosarele parchetului anticoruptie, iar declaratia sa este de ajuns, credem noi, pentru ca
Sectia de investigare a infractiunilor din justitie sa se sesizeze din oficiu si sa deschida dosar penal fata de Laura
Kovesi si sefii SRI din ultimii ani, caci avem de-a face cu o sumedenie de infractiuni si abateri de la Codul de
procedura penala.

De-a dreptul exploziva declaratia pe care fostul procuror DNA
Doru Tulus (foto) a dat-o la Inspectia Judiciara in cursul investigatiei privind modul in care a fost aplicat odiosul
Protocol PICCJ-SRI din 2009. Practic, Doru Tulus confirma ceea ce presa libera a sustinut in permanenta, si
anume ca DNA a fost pus la cheremul SRI in mandatele Laurei Kovesi. Tulus ofera detalii incredibile despre
implicarea ofiterilor SRI in dosarele parchetului anticoruptie, iar declaratia sa este de ajuns, credem noi, pentru ca
Sectia de investigare a infractiunilor din justitie sa se sesizeze din oficiu si sa deschida dosar penal fata de Laura
Kovesi si sefii SRI din ultimii ani, caci avem de-a face cu o sumedenie de infractiuni si abateri de la Codul de
procedura penala.
In editia de astazi, Lumea Justitiei publica marturia procurorului Doru Tulus, prezentata recent de jurnalista Ana
Maria Roman de la Antena 3, care are o importanta deosebita avand in vedere ca vine din partea unui personaj
care a lucrat ani de zile in DNA, in plina cooperare cu SRI, in plina glorie a “Binomului”. Astfel, Doru Tulus
dezvaluie ca ofiterii SRI veneau zilnic in birourile procurorilor DNA, fiind singurele persoane care aveau acces in
institutie fara sa fie controlati la intrare. Incredibil, Doru Tulus precizeaza ca au existat situatii in care ofiteri cu
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functie de conducere in SRI se prezentau personal cu denuntatori la procurori, chiar si cu persoane ce fusesera
condamnate in dosare instrumentate de DNA. Nu in ultimul rand, Tulus arata ca au avut loc sedinte restranse, cu
discutii pe diverse spete, la care participau si ofiteri SRI.
In schimb, cine nu colabora cu SRI era zburat din DNA. In acest sens, Doru Tulus explica faptul ca procurorii care
refuzau solicitari ale SRI erau chemati de catre Laura Kovesi, care le comunica faptul ca nu mai corespund si li se
cerea sa plece din DNA.
Pe de alta parte, foarte importanta este si o alta precizare pe care o face Tulus. Aceea ca Protocolul PICCJ-SRI din
2009 a fost pus in aplicare in 2013, odata cu instalarea Laurei Kovesi la conducerea parchetului anticoruptie.
Iata declaratia procurorului Doru Tulus:
“Procurorul Doru Florin Tulus (PICCJ), fost procuror DNA si procuror sef al Sectiei de Combatere a Infractiunilor
Asimilate Infractiunilor de Coruptie, a aratat ca protocolul, desi incheiat in anul 2009, nu a fost implementat ca atare
in cadrul DNA in perioada 2009-2013.
Incepand cu luna mai a anului 2013, odata cu numirea noii echipe de conducere a DNA, modalitatea de
lucru s-a schimbat radical. Astfel, procurorul mentioneaza ca a sesizat personal urmatoarele:
-lucratorii SRI erau singura categorie de persoane care aveau acces in institutie fara control si in acest
mod, birourile procurorilor erau vizitate zilnic de lucratori SRI;
-colaborarea cu Directia Generala Anticoruptoe a fost stopata, in conditiile in care anterior, se lucrase intens cu
aceasta structura;
-au fost emise o serie de ordine prin care s-a stabilit ca sefii de sectie nu mai pot rezolutiona corespondenta
secreta, acest lucru putand fi facut doar de seful directiei sau de unul din adjunctii lui;
-s-a implementat un sistem de corespondenta cu instantele si cu SRI care trebuia respectat, in caz contrar,
adresele nu erau semnate de catre conducere. Procurorul arata ca nerespectarea acestor formalitati
echivala in perceptia conducerii cu refuzul de a instrumenta acel dosar si chiar cu favorizarea celor
investigati in unele situatii;
-in aceeasi perioada, arata procurorul, a inceput un proces de epurare a procurorilor cu vechime in DNA,
precum si a ofiterilor de politie judiciara cu care acestia lucrasera. Acesti procurori erau chemati, la
interval scurt de timp dupa ce refuzasera solicitari ale SRI, la cabinetul procurorului sef, unde li se
comunica faptul ca 'nu mai corespund' si li se punea in vedere sa faca cerere de incetare a activitatii in
cadrul DNA;
-din discutiile cu colegii, procurorul a afalt ca au existat situatii, mai ales la Sectia de Combatere a
Coruptiei, ca ofiteri cu functie de conducere in SRI sa vina personal cu denuntatori la procuror, inclusiv cu
persoane condamnate in dosare instrumentate de DNA;
-au existat sedinte restranse cu participarea SRI si cu discutii pe spete”.
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