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PAVAZA LUI CIOLOS - Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, este cercetat penal de DNA pentru favorizarea
infractorului. Plangerea penala a fost formulata de Vlad Savulescu, fost director in ADS, si vizeaza faptul ca
ministrul Agriculturii nu vrea sa comunice documentele prin care fostul ministru Dacian Ciolos s-a constituit,
nejustificat, parte civila pentru suma de 60,6 milioane euro (Plangerea)

Scris de L.J. | Data: 30.12.2014 01:21

Directia Nationala Anticoruptie din cadrul PICCJ efectueaza cercetari impotriva actualului ministru al
Agriculturii, conservatorul Daniel Constantin (foto stanga), sub aspectul infractiunii de favorizare a
infractorului. Dosarul penal cu nr. 456/P/2014 a fost format ca urmare a plangerii penale formulate anul acesta
de Vlad - Nicolae Savulescu, fost director al Directiei Privatizare - Concesionare a ADS, care a fost
condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul privind privatizarea Institutului de Cercetari
Alimentare (ICA). In aceasta plangere, fostul director din ADS a acuzat faptul ca actualul ministru al Agriculturii,
Daniel Constantin, impreuna cu alti functionari, a refuzat sa puna la dispozitia acuzatilor din dosarul ICA (Dosarul
Telepatia) actele prin care Ministerul Agriculturii, prin adresa 190721/14.10.2008 si actele subsecvente, sub
semnatura fostului ministru Dacian Ciolos, s-a constituit la cererea DNA, in mod nejustificat, parte civila in dosarul
ICA, pentru suma de 60,6 milioane euro.
Fostul Ministru Dacian Cilos este acuzat de abuz in serviciu
La randul sau, prin aceeasi plangere, dar si prin alte plangeri penale, fostul ministru al Agriculturii Dacian
Ciolos este acuzat de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave, constand in aceea ca in dosarul
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privatizarii ICA, prin adresa 190721/14.10.2008, a constituit Ministerul Agriculturii ca parte civila, fara drept,
ingnorand faptul ca din 2003, prin lege, toate fondurile obtinute din privatizarile ADS se varsau la Ministerul
Finantelor, doar acest minister putand avea, eventual, calitatea de parte civila. Dacian Ciolos a fost acuzat ca
in schimbul constituirii abuzive a Ministerului Agriculturii ca parte civila, actiune care a dus in final la condamnarea
lui Dan Voiculescu si a altor persoane, a primit de la regimul Traian Basescu postul de comisar european pe
agricultura.
La baza plangerii penale sta faptul ca prin OUG nr. 147/2002 s-a prevazut ca veniturile din privatizarile ADS
“se fac venit la bugetul statului si se varsa la Ministerul de Finante”. Ca atare, era imposibil ca fostul ministru
al Agriculturii Dacian Ciolos sa se constituie la cererea DNA, in numele Ministerului Agriculturii, ca parte civila
pentru suma de 60,6 milioane euro, adresa din 2008 fiind calificata drept ''un fals''.
Revenind la actualul ministru al Agriculturii Daniel Constantin, care, culmea, face parte din Partidul Conservator
care a fost infiintat de Dan Voiculescu, in plangerea penala inregistrata la 1.04.2014 la PICCJ, se arata ca in
repetate randuri s-a cerut minstrului Daniel Constantin sa puna la dispozitia instantei si a avocatilor
apararii documentele din 2008 care au stat la baza constituirii ministerului ca parte civila a Dosarului ICA.
La una dintre solicitatile avocatilor apararii, ministrul Daniel Constantin ar fi sugerat sa se consulte dosarul din
instanta, insa la verificari s-a depistat ca acolo nu exista nicio precizare legata de actele care au stat la baza
actiunii ex-ministrului Dacial Ciolos de constituire a ministerului ca parte civila. Ministrul Daniel Constantin este
acuzat ca il favorizeaza pe predecesorul sau Dacian Ciolos, prin refuzul de a comunica actele care au stat la baza
constituirii ilegale a Ministerului Agriculturii ca parte civila, fara sa tina cont ca sapte persoane (printre care si Dan
Voiculescu) stau in inchisoare pe nedrept din cauza acestui fals.
* Cititi aici plangerea penala depusa la PICCJ de fostul director din ADS Vlad Savulescu
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