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MAI RAI CA SIPA – DNA a folosit o
delatiune din puscarie pentru a bloca
eliberarea avocatului Ioan Sava.
Parchetul lui Kovesi a fluturat in
instanta un asa-zis denunt facut de
colegul de camera al lui Sava: “A
proferat injurii, jigniri si amenintari la
adresa procurorului Man Ciprian,
deoarece il considera vinovat de
condamnarea lui”. Judecatoria Satu
Mare nu a picat pe fenta. Incredibil,
Ioan Sava a mai fost eliberat o data,
dar reincarcerat dupa 3 luni, pentru ca
asa a vrut DNA (Delatiunea)
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Lumeajustitiei.ro dezvaluie noi detalii despre cazul sotilor Ioan si Daniela Sava, impotriva carora a fost declansat o
uriasa operatiune in urma careia cei doi au fost executati de DNA. V-am prezentat in editiile trecute informatii
bomba despre acest caz, inclusiv inregistrari in care vestitul procuror Ciprian Man de la DNA Oradea,
promovat recent de Kovesi la Bucuresti, discuta cu denuntatorul sotilor Sava despre solutia asteptata la
Inalta Curte si ii cerea sa stearga mesajele pentru a nu se face vreo legatura intre ei (click aici pentru a citi).
Multi ar putea crede ca odata aruncat dupa gratii, Ioan Sava a fost “dat uitarii”, iar mecansimul declansat impotriva
avocatului a fost stopat. Ei bine, nu este deloc asa. Ioan Sava este in continuare una dintre preocuparile
DNA, care face tot posibilul pentru a-l tine dupa gratii. Inclusiv prin folosirea unor metode securiste. Prin
utilizarea unor delatiuni din puscarie, mai rau ca pe vremea SIPA.
Astfel, in 17 mai 2017, la Judecatoria Satu Mare s-a discutat cererea avocatului Ioan Sava de liberare conditionata
in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru trafic de influenta. Solicitarea a fost admisa, insa
hotararea nu este definitiva, ea fiind contestata de DNA la Tribunalul Satu Mare. Deocamdata nu a fost stabilita
data discutarii contestatiei DNA, iar asta intrucat procurorii nu si-au motivat inca actiunea.

Important este insa modul in care DNA a incercat sa il tina in arest pe avocatul Ioan Sava. Astfel, procurorul de
sedinta al parchetului anticoruptie s-a prezentat in instanta cu o delatiune facuta, in 23 iunie 2016, de un detinut.
Mai exact de un anume Gabriel Bar, care in perioada decembrie 2016-februarie 2016 a fost coleg de camera cu
Sava. Acesta a turnat la DNA o discutie pe care ar fi avut-o cu Sava si in care avocatul ar fi proferat injurii, jigniri si
amenintari la adresa procurorului Ciprian Man, pe atunci sef al DNA Oradea. Detinutul pretinde ca Sava i-ar fi spus
ca il considera pe Man vinovat de condamnarea sa si ca se va razbuna chiar daca va petrece “tot restul vietii in
inchisoare”. Totusi, detinutul admite ca Ioan Sava nu ar fi explicat cum anume se va razbuna.

Din pacate pentru cei de la DNA, delatiunea nu a avut niciun efect. Instanta nu a tinut cont de turnatoriile colegului
de camera al lui Sava, dispunand asa cum am zis liberarea conditionata a acestuia.

Uluitor: Sava a fost pus in libertate, dar reincarcerat dupa 3 luni

Pe de alta parte, trebuie spus ca avocatul Ioan Sava a mai fost liberat conditionat o data. Sava a fost eliberat
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in noiembrie 2016, printr-o hotarare ramasa definitiva, a parasit penitenciarul, dar a fost reincarcerat dupa
trei luni, in februarie 2017. Dar, despre acest episod mai multe informatii veti citi intr-o editie viitoare.

Iata delatiunea folosita de DNA pentru a incerca blocarea liberarii conditionate a lui Sava:

“Catre Directia Nationala Anticoruptie

Serviciul teritorial Oradea

Subsemnatul Bar Gabriel, incarcerat in penitenciarul Oradea, va aduc la cunostinta urmatoarele:

In perioada decembrie 2015 – februarie 2016 am fost incarcerat in aceiasi camera de detinere din
penitenciarul Satu-Mare cu Sava Ioan din Oradea, fost avocat, condamnat pentru trafic de influenta si
Govoreanu Ion.

In toata aceasta perioada de timp, Sava Ioan a proferat injurii, jigniri si amenintari la adresa procurorului
Man Ciprian din cadrul DNA Serviciul teritorial Oradea, deoarece il considera vinovat de condamnarea lui.
De asemenea, Sava Ioan a afirmat ca este dispus sa se razbune pe procurorul Man Ciprian chiar daca ar
trebui sa-si petreaca tot restul vietii in inchisoare. Sava Ioan nu a precizat modalitatea in care vrea sa se
razbune, limitandu-se sa afirme ca o sa-l 'termine'.

Oradea

23.06.2016”
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