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PLANGERE PENALA IMPOTRIVA LUI NICUSOR DAN – Candidatul PNL la Primaria Capitalei este acuzat de
inducerea in eroare a organelor judiciare. Arhitectul sef al Capitalei Stefan Dumitrascu a depus plangere la
Parchetul Judecatoriei Sectorului 3, dupa ce ani de zile a fost hartuit prin parchete si instante de asociatia
condusa de Nicusor Dan: “Imi doresc ca atunci cand procurorii vor incepe urmarirea penala, Nicusor Dan sa
respecte sloganul 'Fara penali in functii publice!”
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Probleme pentru candidatul PNL la Primaria Capitalei Nicusor Dan (foto). Impotriva acestuia, dar si
impotriva Asociatiei Salvati Bucurestiul pe care Nicusor Dan o conduce, a fost depusa o plangere penala
pentru inducerea in eroare a organelor judiciar. Plangerea a fost inregistrata la inceputul acestei luni la
Parchetul Judecatoriei Sectorului 3, iar autorul ei este arhitectul sef al Capitalei, Stefan Dumitrascu.
Din informatiile pe care le detinem, Stefan Dumitrascu acuza hartuirea la care a fost supus ani de zile de
Nicusor Dan si asociatia sa. Mai exact, este vorba despre o plangere penala pentru abuz in serviciu, facuta in
2014 de Asociatia Salvati Bucurestiul, prin presedintele ei Nicusor Dan, impotriva lui Stefan Dumitrascu. Depusa
initial la Parchetul Judecatoriei Sectorului 3, plangerea a ajuns in final la DNA, acolo unde procurorii au
dispus in 2018 calsarea dosarului, solutia fiind mentinuta apoi de Curtea de Apel Bucuresti, in noiembrie
2019.
“Fara penali in functii publice”
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Iata asadar contextul. In acest sens, in baza solutiei definitive de clasare dispusa de DNA si mentinuta apoi de
Curtea de Apel Bucuresti, Stefan Dumitrascu acuza ca plangerea penala depusa de asociatia lui Nicusor Dan
impotriva sa a fost facuta cu rea-credinta, in scop sicanatoriu, pentru niste pretinse fapte care nu sunt
prevazute de legea penala.
Stefan Dumitrascu a confirmat pentru publicatia cetateanul.net depunerea plangerii impotriva lui Nicusor Dan,
precizand ca asteapta ca acesta sa respecte sloganul “Fara penali in functii publice”, atat de drag lui: “Da, am
depus o plangere penala impotriva 'Salvati Bucurestiul' pentru inducerea in eroare a organelor judiciare.
Imi doresc ca atunci cand procurorii vor incepe urmarirea penala, Nicusor Dan sa respecte sloganul 'Fara
penali in functii publice'!”.
Pe de alta parte, trebuie amintit ca Asociatia Salvati Bucuresti este cunoscuta ca avand o apetenta pentru
formularea de plangeri penale, aspect ce poate fi probat printr-o simpla cautare pe portalul just.ro.
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