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SEXGATE LA DNA – Procuroarea a
fost prinsa cu politistul in birou: “Am
surprins in doua randuri (nu am fost
singurul i s-a intamplat unei doamne
procuror) in biroul unui politist scene
intime intre acesta si o doamna
procuror, dar mi-am vazut de treaba
mea si nu am spus nimanui nimic... La
DNA Iasi daca nu esti amantul
procurorului sau daca nu executi fara
sa pui intrebari sarcini nelegale, nu ai
sanse sa rezisti in ultima perioada”
(Document)
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Dezvaluiri explozive despre ce s-ar petrece in birourile unei structuri teritoriale din cadrul Directiei Nationale
Anticoruptie. Este vorba despre DNA Iasi.
Comisarul de politie Florin Costan (foto), politist judiciar la DNA Iasi, a dat in judecata parchetul anticoruptie
pentru anularea evaluarii de serviciu aferente anului 2021. Cu aceasta ocazie, in actiunea depusa la Tribunalul Iasi
prin intermediul avocatului Cristian Curca, politistul Costan a oferit detalii uluitoare despre ce s-ar inampla in DNA
Iasi.
Astfel, una dintre relatarile comisarului de politie priveste transformarea birorurilor DNA in locuri pentru derularea
de relatii intime. Concret, Florin Costan sustine ca ar fi surprins un politist si o procuroare DNA in timp ce
aveau relatii intime in biroul politistului. Iar cei doi amorezi ar fi fost prinsi in fapt si de o procuroare.

Iata fragmentul din actiunea depusa la Tribunalul Iasi in care politistul
vorbeste despre relatiile intime derulate in biroul DNA (vezi facsimil):
“Anterior am surprins in doua randuri (nu am fost singurul i s-a intamplat unei doamne procuror) in biroul
unui politist scene intime intre acesta si o doamna procuror, dar mi-am vazut de treaba mea si nu am spus
nimanui nimic, in scurt timp si-a dat seama toata lumea de despre relatia celor doi (domnii procurori luand
pozitie la momentul nominalizarii magistratului respectiv pentru functia de procuror sef serviciu tocmai pe
linia relatiei imorale, fapt care a dus la retragerea doamnei de a mai participa pentru ocuparea functiei”.
De altfel, politistul Florin Costan sustine ca nimeni nu are nicio sansa la DNA Iasi daca nu este amantul sau
amanta cuiva, ori daca nu executa ordinele orbeste: “La DNA Iasi daca nu esti amantul procurorului sau
daca nu executi, fara sa pui intrebari, sarcini nelegale, nu ai sanse sa rezisti in ultima perioada”.
Vom reveni cu detalii despre acest caz in editiile viitoare.
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