VRAJEALA LUI NISTOR – In loc sa-i zboare din parchetul anticoruptie pe procurorii DNA care, in frunte cu
Ciprian Man, planuiau cumintirea judecatorilor, seful interimar Calin Nistor se poarta cu manusi cu gasca de la
Oradea. Nistor a dispus control intern si sesizarea Inspectiei Judiciare, permitandu-le lui Man si acolitilor sa
ramana in functiile din care sa poata face presiuni asupra victimelor, pentru a nu fi denuntati
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Seful interimar al DNA Calin Nistor (foto 1) umbla cu dubla
masura. In loc sa-i zboare din Directia Nationala Anticoruptie pe procurorii Ciprian Man, Cristian Ardelean, Adrian
Munteanu, Cosmin Pantea si Lucian Rus, la fel cum bine a procedat cu paraditorii de la DNA Ploiesti, in frunte cu
Lucian Onea (click aici pentru a citi), adjunctul DNA Calin Nistor se poarta cu manusi cu gasca de la Oradea care
planuia cumintirea judecatorilor incomozi cu fabricarea de dosare penale.

Seful interimar al DNA Calin Nistor (foto 1) umbla cu dubla
masura. In loc sa-i zboare din Directia Nationala Anticoruptie pe procurorii Ciprian Man, Cristian Ardelean, Adrian
Munteanu, Cosmin Pantea si Lucian Rus, la fel cum bine a procedat cu paraditorii de la DNA Ploiesti, in frunte cu
Lucian Onea (click aici pentru a citi), adjunctul DNA Calin Nistor se poarta cu manusi cu gasca de la Oradea care
planuia cumintirea judecatorilor incomozi cu fabricarea de dosare penale.

Nistor a anuntat joi, 10 ianuarie 2019, ca a demarat un control intern si a trimis Inspectia Judiciara la DNA Oradea,
pentru verificari legate de felul in care clica „manelistului DNA” Ciprian Man planuia punerea cu botul pe labe a
judecatorilor care ar fi indraznit sa nu confirme executiile cerute de parchet.

Mutarea lui Nistor este cat se poate de daunatoare, intrucat ea le lasa ragaz lui Ciprian Man si acolitilor acestuia sa
continue practicile scandaloase cu care au intrat in istorie, acestia avand chiar si posibilitatea ca din functiile pe
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care le ocupa sa faca presiuni asupra propriilor victime, pentru ca acestea sa-si tina gura si sa nu denunte
abuzurile comise.

Decizia lui Calin Nistor este cu atat mai revoltatoare, cu cat insusi Ciprian Man a recunoscut ca el este cel care se
aude in inregistrarea publicata vineri, 4 ianuarie 2019 de catre avocatul Razvan Doseanu si Lumea Justitei (click
aici pentru a citi).

Redam comunicatul DNA de joi, 10 ianuarie 2019:

„In continuarea comunicatului nr. 2/VIII/3 din 05 ianuarie 2019, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa
transmita urmatoarele:

In temeiul prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, ale art. 7
lit. s) din Regulamentul de ordine interioara a Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului
justitiei nr. 1643/C/2015 si ale dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002,
coroborate cu dispozitiile art. 85 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata,

Procurorul sef adjunct, care exercita atributiile procurorului sef al DNA, domnul Nistor Calin, a dispus
efectuarea unui control la Serviciul teritorial Oradea, avand ca obiect activitatea de urmarire penala
desfasurata de procurorii din cadrul acestei unitati de Parchet in cauzele despre care se face vorbire in
inregistrarile aparute in spatiul public.

Precizam ca, dupa finalizarea acestei activitati, se vor dispune masuri in functie rezultatele cuprinse in raportul de
control ce se va intocmi cu aceasta ocazie.

Totodata, a fost sesizata si Inspectia Judiciara din cadrul CSM pentru a verifica posibile abateri disciplinare
savarsite de procurorii din cadrul Serviciul teritorial Oradea”.
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