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Daca martorul este in situatia prevazuta de art. 117 alin. (1): Nu 
Mi s-a adus la cunostinta ca am dreptul de a refuza sa dau declaratii in calitate de martor 

O si declar ca sunt de acord sa dau declaratie. 
Paguba suferita in urma savarsirii infractiunii: 
Alte date pentru stabilirea situatiei personale: - 
Mi s-a adus la cunostinta ca urmeaza sa fiu audiat in calitate de martor cu privire la 
imprejuriirile in care l-a cunoscut pe Toader Cristine/ si referitor la dosarule penale 
instrumentate de DNA - ST Ploiesti in care acesta a avut calitate procesualii. 
Mi-a fost adusa la cunostinta obligatia de a da declaratii conforme cu realitatea, 
atragandu-rni-se atentia ca legea pedepseste infractiunea de rnarturie mincinoasa, 
precum si celelalte dispozitii prevazute de art. 120, art.125 si art.l Ju din C. proc. pen. 
Mi s-au adus la cunostinta ca, 111 calitate de martor, am urrnatoarele obligatii: 

de a ma prezenta in fata organului judiciar la locul, ziua si ora indicata 111 citatie; 
de a depune juramant sau declaratie solemna 111 fata instantei; 
de a spune adevarul ; 

Mi s-au adus la cunostinta ca, in calitate de martor, am urmatoarele drepturi: 
de a fi supus unor masuri de protectie si de a beneficia de restituirea cheltuielilor 
prilejuite de chemarea 111 fata organelor judiciare, atunci cand sunt indeplinite 
conditiile prevazute de lege; 
obligatia de a ma prezenta in fata organelor judiciare Ia chemarea acestora, 
atragandu-rni-se atentia ca, in cazul neindeplinirii acestei obligatii, se poate emite 
mandat de aducere impotriva mea; 
obligatia de a comunica, In scris, in termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la 
care sunt citat, In cazul neindeplinirii acestei obligatii se poate dispune impotriva 
mea sanctiunea prevazuta de art, 283 alin. I C.p.p. 
obligatia de a da declaratii conforme cu realitatea, atragandu-mi-se atentia ca 
legea pedepseste infractiunea de marturie mincinoasa. 

Raporturile dintre martor si subiectii procesuali principali (membru de familie sau fost 

sot al suspectului, inculpatului, persoanei vatamate ori al celorlalte parti din procesul 

penal, daca se afla ln rclatii de prictcnic sau de dusmanie cu aceste persoane) - . 

Adresa aleasa pentru a-i fi comunicate actele de procedura: 

Domiciliul ~1 adresa unde locuieste efectiv (resedinta): 
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La inceputul anului 2014 am fost citat la DNA Ploiesti In calitate de martor in 
dosarul nr. 7/P/2014 unde se efectuau cercetari in rem. Alaturi de mine au fost citati 
consilierii locali ai mun. Ploiesti, secretarul Primariei Ploiesti, directorul Directiei 
Juridice din cadrul Primariei, directorul Directiei Economice, sefi de servicii din cadrul 
primariei, presedintele Asociatiei Sportive "Lupii Galbeni" Ploiesti, conducerea SC FC 
PETROLUL PLOIESTI". M-am prezentat la sediul DNA Ploiesti unde am fost audiat 
in calitate de martor de catre doamna procuror Raileanu Cerasela. Intrebarile au vizat 
contractul de asociere pentru premierea perforrnantei sportive aprobat de catre Consiliul 
Local Ploiesti dintre Asociatia Lupii Galbeni si mun. Ploiesti. Aceasta declaratia a fost 
consernnata olograf de mine. Audierea a avut loc 10 mod normal si de fata au fost 
prezente mai multe persoane, respectiv o doarnna grefier si mai multi politisti. In camera 
'in cares-a efectuat audierea erau mai multe birouri. 

In primavara anului 2014 mi s-a solicitat de catre domnul George Stanciu, fost 
sef al organizatiei de tineret a Partidului Social Democrat si fost consilier local al 
municipiului Ploiesti sa-l angajez intr-una din structurile primariei pe fiul prietenului 
sau Negulescu Mircea, procuror general adjunct la acea data in cadrul Parchetului de pe 
langa Curtea de Apel Ploiesti, in acest sens mi-a lasat si un curriculum vitae al acestuia. 
Mentionez ca nu am facut nimic in aceasta privinta, George Stanciu cornunicandu-mi la 
un moment <lat ca a reusit sa-I angajeze pe fiul procurorului Negulescu la Agentia 
Nationals pentru Reglementarea Energiei Bucuresti, autoritate unde socrul domniei sale 
avea calitatea de vicepresedinte, numele acestuia fiind Emil Calota, 

Acelasi George Stanciu 'in momentul desfasurarii procedurii de licitatie pentru un 
proiect accesat pe fonduri europene in cadrul Programului Operational Regional privind 
realizarea unui Centru Multifunctional de Afaceri In zona Parcului municipal Vest m-a 
abordat cu solicitarea expresa din partea dlui procuror Negulescu de a declara 
castigatoare o firms apropiata domniei sale, DIREXI SRL. I-am spus ca nu am cum sa 
fac acest Jucru, domnia sa s-a suparat foarte tare si a pornit o campanie de denigrare prin 
toate mijloacele posibile, mass-media, dezinformari catre Serviciul Roman de lnformatii 
cu privire la societatea declarata castigatoare, SC URBAN ICTM Ploiesti. 0 dovada a 
acestui lucru este faptul ca am fost chemat la o discutie de catre prefectul judetului 
Prahova, doamna Rodica Paraschiv, si mis-a adus la cunostinta faptul ca SRI i-a trimis 
o nota cu privire la faptul ca societatea URBAN ICIM are datorii imense la bugetul local 

Dec/ar urmatoarete: 

Mis-a adus la cunostinta dreptul de a refuza sa raspund la intrebarile al carer raspuns 
m-ar putea auto-incrimina. 

Inainte de a fi ascultat ca martor am depus juramantul religios: 

"Jur ca voi snune acevarut 1:;1 nu 'L.Oi ascunde nimic din ceea ce stiu. A~a sa-rni ajute 
Dumnezeu!" (semnatura martorului) 
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si eu as proteja-o. I-am transmis doamnei prefect situatia exacta a datoriilor acestei 
comapnii la bugetul local, situatie care era cu totul alta decat cea expusa de nota SRI. 
Domnul Stanciu George mi-a spus ca Negulescu este foarte suparat. 

In vara anului 2014, domnul avocat Botez, consil ier municipal, mi-a transmis ca 
in urma discutiei pe care a avut-o cu domnul Onea la una din prezentele sale in calitate 
de avocat la DNA Ploiesti, ca dosarul pentru care fusesem citati cu totii la inceputul 
anului a fost trasnmis la DNA Bucuresti cu propunere de clasare. La sfarsitul lunii 
august, intr-o zi de duminica seara, am fost sunat de George Stanciu si chemat cu 
insistenta la o discutie in com. Barcanesti la pensiunea pe care o detinea un cumatru de- 
al sau pe nume Cantemir. Cu toate ca eram obosit venind chiar in acea seara de la o 
sedinta a CN al PSD si ploua foarte tare, m-am dus la acea intalnire. Ajuns in curtea 
pensiunii, sub un acoperis, am observat ca din partea din spate a iesit procurorul 
Negulescu cantand la chitara alaturi de Cantemir. M-au invitat in interiorul pensiunii 
intr-una din camere acesteia. In drum spre aceasta camera am trecut prin zona de 
receptie unde erau si mese, unde erau mai multe doamne printre care sotia domnului 
Negulescu, despre care aveam sa aflu la sfarsitul intalnirii, si sotia domnului Cantemir. 
Pe sotia domnului Negulescu o mai intalnisem dar fara sa o retin neaparat la nunta finilor 
mei, Julian si Claudia Tanase. Ajunsi in camera, domnul Negulescu a preluat conducerea 
discutiilor si mi-a spus textual case intdlneste cu mine pentru ca l-a rugat fratele lui, 
George si face ceea ce face pentru ca e frate adevdrat. Prima chestiune care mi-a spus- 
o somnul Negulescu e ca pot fi arestat pentru ca oricand poate fi gasit cineva care sa 
zica ca mi-a <lat bani. Am ripostat destul de intens la acest scenariu spunand ca nu cred 
ca-i posibil ca in Romania de azi sa se intample asa ceva. Mi-a spus ca nu inteleg nimic 
lucru care avea sa se confirme ulterior. Dar pentru ca sunt prieten cu fratele lui si pentru 
fratele lui o sa fie atent cu con di tia sa inteleg niste lucruri. 

Primul lucru pe care mi 1-a cerut a fost acela de a-i spune daca angajarile a trei 
ofiteri dati afara de SRI la Politia Locala Ploiesti au fost facute cu stiinta deputatului 
Sebastian Ghita, I-am spus ca nu si ca din cate stiu cei trei fosti ofiteri SRI au participat 
la un concurs si mi-e greu sacred ca pregatirea lor de pana atunci era inferioara celorlalti 
concurenti. S-a suparat foarte tare ~i mi-a spus sa recunosc implicarea lui Ghita pentru 
ca prietenii lui din SRI de la Bucuresti stiu tot. I-am spus ca nu este adevarat nimic. in 
tot acest timp ii spunea lui George Stanciu: "vezi, tu esti fratele meu si vezi ce zice domn 
primar?". George Stanciu sublinia ca ei lmi vor binele si trebuie sa inteleg lucrul acesta. 

Al doilea lucru pe care mi I-a cerut in mod expres a fost sa-l dau afara pe seful 
Politiei Locale, Cristine! Toader, ei avand un om mult mai bine pregatit pentru aceasta 
functie cu referire la Carmen Gheorghe (fosta Musat) care la acea data era seful Politiei 
Locale Campina, ea fiind in acelasi timp pe durata mandatului de primar a socrului lui 
George Stanciu (Emil Calota) seful politiei Locale Ploiesti. Reprosurile vizavi de 
Toader Cristine! erau cu privire la faptul ca-i angajase pe cei 3 ofiteri SRI si aveam sa 
aflu ~i de la Cristine! Toader legat de faptul ca o ruda de-a Jui Negulescu nu a ocupat o 
functie de conducere la Politia Locala. 
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s-a purtat la un pahar de vin, fara ca vreunul din participanti sa fie sub influenta avansata 
Q a consumului de alcool. De altfel toti trei eram veniti cu autoturismele personale. 

La plecare domnul Negulescu a tinut sa-mi mai faca odata cunostinta cu sotia sa 
~i sa-mi arate pentru ca "cu siguranta o sa am nevoie" operele de arta pe care doamna 
Negulescu le vinde in calitate de artist plastic, aceste "opere" fiind in fapt niste tablouri 
pe suprafata carora erau lipite petice de piele/vinilin pe un fond color nedefinit. Domnul 
Negulescu mi-a sugerat sa achizitionez astfel de lucrari pentru a le oferi cadou, pretul 
unui tablou fiind intrc 1000-1200 lei. 

In toamna anului 2014, intr-un dosar de evaziune fiscala a fast arestata toata 
conducerea FC PETROLUL PLOIE~TI precum si alti oameni de afaceri de catre 
DIICOT Ploiesti, procurorul de caz fiind doamna Bucica, doamna care la acel moment 
era ~i sefa DIICOT. Imediat dupa aceasta, domnul Negulescu a inceput sa transmits in 
mediul social din Ploiesti ca voi fi arestat, ca "ii face el pe Capra sa zica ceva" de mine. 
Acest lucru s-a intamplat si pe fondul faptului ca niciuna din cerintele domniei sale de 
la intalnirea de la Barcanesti nu-i fusese indeplinita. Mai mult, George Stanciu era 
suparat pe mine ca la una din lucrarile pe care firma domniei sale o avea cu Prirnaria 
Ploiesti (Spitalul Schuller), nu fusese suplimentate fondurile conform dorintei domniei 
sale. (lucrari suplimentare). N-am luat in seama nici aceste amenintari si mesaje. 

In luna decembrie 2014, finul meu Julian Tanase si sotia sa, avocata Claudia 
Tanase, si-au inaugurat casa construita pe strada Azuga din mun. Ploiesti, cu doua 
situatii. Una in care au fost invitate rude apropiate printre care si eu si una in care au fost 
invitati prietenii acestora, ocazie cu care a fast invitat si di Negulescu alaturi de 
judecatorul de la Tribunalul Prahova, Julian Dinu si judecatorul de la Curtea de Apel 
Ploiesti, Teisanu Florin. Imediat dupa aceasta petrecere, finul meu, Iulian Tanase a venit 
la mine la birou ~i mi-a zis ca "portocala a zis ca-mi da dauna totala" de fata fiind si 
judecatorul Dinu si sotia sa Claudia, in ace! moment confirmarea certa a faptului ca 
Negulescu urrnareste sa-rni faca rau, am solicitat o intalnire cu seful SRI Prahova, dl. 
Sabin Iancu. Cum nu-I intanisern personal decat o singura data in biroul presedintelui 
CJ Prahova, Mircea Cosma, modalitatea prin care am ajuns la domnia sa a fost arin 

Al treilea lucru cerut de Negulescu a fost sa-l dau afara din functia de director al 
SGU Ploiesti pe Donald Constantin, "vina" acestuia fiind aceea ca nu intelege sa-l 
scuteasca la plata arendei pe George Stanciu care pe una din firmele sale luase in arenda 
200 hectare de teren de la aceasta societate (SGU Ploiesti). Stiam de la Donald 
Constantin de presiunile pe care George Stanciu le face cu privire la acesti bani datorati 
si le-am spus celor doi, lui Negulescu si lui George Stanciu ca nici acest lucru nu este 
posibil. 

Dupa ce s-a incheiat discutia mi-au spus sa ma mai gandesc si "sa fiu destept" ~i 
ca asteapta un raspuns. 

Fae precizarea ca pe parcursul discutiei mele cu Negulescu ~i Stanciu George, 
Cantemir a asistat doar partial, acesta intrand si iesind in mod repetat din incapere. 
Acesta a si afirmat la un moment <lat ca nu vrea sa asiste la discutie. Aceasta discutie , ' , 
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intermediul directorului general al Electrica Sud Muntenia, di. Darius Mesca, care prin 
prisma functiei in domeniul energetic avea contacte cu seful SRI Prahova. Mi s-a spus 
ca in decembrie 2014 este imposibil pentru ca sl Sabin lancu se afla in concediu de 
odihna, intalnirea putand avea loc la inceputul lunii ianuarie. 

La inceputul lunii ianuarie, am fost luati de catre masina SRI Prahova condusa de 
soferul sefului SRI cu un VW Touareg din benzinaria MOL aflata in bariera Bucov din 
mun. Ploiesti ~i condusi la sediul SRI Prahova aflat pe strada Stadionului, langa 
stadionul FC Petrolul. Am fost condusi in biroul dlui Sabin Iancu unde i-am prezentat 
doua chestiuni. Una legata de amenintarile dovedite ale procurorului Negulescu la 
persoana mea ~i una legata de irnpactnl atragerii fondurilor europene in h11get11l mun 
Ploiesti, asta pentru ca fusesem solicitat de doamna prefect Rodica Paraschiv cu privire 
la alta nota informativa prirnita de la SRI in care se vorbea de rnarirea "exagerata ~i 
nejustificata" a bugetului fara ca eel care intocmise nota sa realizeze ca e vorba de 
atragerea fondurilor europene. Era vorba de aproximativ 86 milioane euro prevazuti atat 
la venituri cat ~i la cheltuieli. Di Sabin Iancu mi-a spus ca nu crede ca domnul Negulescu 
a facut asa ceva dar o sa verifice asta in contextul in care am putut sa-i dau exemplul 
cert al amenintarilor prin prisma relatarilor lui Julian Tanase. Totodata a spus ca nu e 
normal sa se intample asa ceva daca ar fi adevarat. La scurt timp dupa aceasta intalnire, 
la aproximativ doua saptamani, Darius Mesca mi-a transmis din partea Jui Sabin Iancu 
sa fac ce a zis Negulescu, adica sa-i dau afara pe Toader Cristine! si Donald Constantin. 

In luna februarie 2015 m-arn deplasat impreuna cu familia si niste prieteni in 
vacanta la Soelden in Austria. Aflat intr-unul din restaurantele de pe domeniul schiabil, 
m-am intalnit pur intamplator cu George Stanciu care a venit la masa unde eram si mi- 
a reprosat ca m-am dus la "fratele Jui Sabin sa-I torn pe Negulescu care imi vrea doar 
binele ~i care n-a facut nimic impotriva mea niciodata". Mai mult, mi-a spus ca eu nu 
inteleg cine sunt Sabin si Negulescu si ca ei au intalnire 'in fiecare luna la vanatoare in 
Poiana Brasov si in Sinaia cu sefii lui Sabin si ca sunt "cei mai tari". Ca nimeni nu are ' ' ' ., 
nimic cu mine. Atunci am avut dovada ca, Sabin lancu ~i Negulescu coroborat cu cele 
spuse de Mesca, actioneaza concertat. 

La inceputul lunii martie, in dimineata zilei de 2 martie, am fost perchezitionat 
domiciliar ~i 'in cadrul institutiei ~i dus cu mandat la sediul DNA Ploiesti unde am primit 
initial calitatea de suspect si dupa doua ore cea de inculpat, primind si ordonanta de 
retinere fi ind prop us instantei pentru arestare. Dosarul 7 /P /2014 des pre care am facut 
mentiune la inceputul declaratiei, faptele retinute fiind de abuz in serviciu si luare de 
mita in urma unui denun] facut de catre Daniel Capra, aflat in arest la acea data. Pentru 
fapta de abuz in servici u cercetarea a fost efectuata de catre Raileanu Cerasela iar pentru 
fapta de luare de mita de catre Deaconu Giluela 'in sensul ca, audierea mea a fost facuta 
pentru fiecare fapta de cate un procuror. La aceasta audiere a participat si doamna Florea 
precum si alti doi ofiteri al carer nume nu-I cunosc. Prezentat fiind in fata judecatorului 
de drepturi si libertati am constatat cu surprindere ca acesta era di Julian Dinu, apropiatul 
dlui Negulescu si al familiei Tanase. Pe di Dinu ii vazusem o singura data la nunta celor 
amintiti mai sus. Acesta a dispus arestarea mea pe o perioada de 30 de zae. Fiind in 
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arestul Campina am a flat ca di Capra a fost invatat sa faca acest denunt In biroul doamnei 
Bucica de catre procurorul Negulescu la sediul PCA Ploiesti, fiindu-i promis faptul ca 
va fi eliberat din arest atat el cat si fratele sau, domnul Negulescu fiind si eel care a 
vorbit cu doamna Deaconu ~i nu cu doamna Raileanu care avea dosarul in cercetare 
pentru a lua denuntul. Una din rnodalitatile prin care Capra a fost convins sa faca denunt, 
denunt sustinut ~i de catre fratele acestuia aflat si el in arest impotriva rnea a fost aceea 
ca acestuia i-a fost refuzata prelungirea mandatului de arestare de catre judecatorul Dinu 
Iulian, acelasi judecator care a admis propunerea de arestare a mea, aceasta fiind 
"dovada" ca va fi ajutat sa iasa din arest. 

Negulescu Mircea procuror la PCA Ploiesti a intocmit un dosar penal pe numele 
sotiei mele pe motivul influentarii martorilor, a luat-o pe aceasta cu mandat de aducere 
de acasa, eu avand doi copii minori (un baiat de 4 ani ~i o fata de 7 ani) anuntandu-rna 
in acelasi timp prin intermediul politistilor din arestul Campina case pregateste o celula 
pentru sotia mea. Avcatul meu, William Branza, a venit la arestul Carnpina si mi-a spus 
ca Negulescu a luat-o de acasa cu mandat pe sotia mea. Tot acesta mi-a spus ca doamna 
Giluela i-a spus ca pentru usurarea situatiei mele poate imi aduc aminte de fapte penale 
a unora din jurul meu, Ghita - Ponta. Inainte cu o zi sau doua de a o lua cu mandat pe 
sotia mea, procurorul Negulescu a montat aparatura de interceptare ambientala pe 
numitul Julian Tanase, care impreuna cu sotia sa Claudia au fost trimisi la sotia mea 
pentru a o provoca In vederea obtineri i de probe care sa o incrimineze si sa o 
incrimineze. Acest lucru s-a intamplat pe fondul In care i-am solicitat telefonic sotiei 
mele sa obtina de la lulian Tanase, care era administratorul societatii BIPRESS unde era 
unic asociat, situatia creditarilor ~i dividendelor datorate mie pentru a putea intocmi 
declaratia de avere obligatoriu a fi depusa pentru ca mi-am <lat demisia din functia de 
primar. Mai mult, Negulescu l-a trimis pe Tanase, cu aceeasi aparatura pe el, si la 
contabilul societatii incercand sa provoace ~i sa obtina probe care sa dovedeasca O 

eventual a implicarc a mca din punct de vcdcrc managerial in societatea mai sus amintita. 
Totul pentru a fundamenta acuzatia de efectuare de acte de comer] incompatibile cu 
functia. In acelasi timp la sediul PCA Ploiesti procurorul Negulescu i-a chemat pe 
administratorii mai multor societati comerciale incercand sa-i determine sa faca 
denunturi impotriva mea.Unul dintre acestia, Ion Tudose, administratorul SC PRUNUS 
FOREST SRL, a cedat presiunilor facute de Negulescu ~i a intocmit un denunt de 
aceasta factura, Toate aceste acuzatii au fost ticluite la sediul PCA cu sprijinul lui Iulian 
Tanase care conform declaratiilor sotiei sale date cu diverse ocazii, sustine ca sunt 
prieteni de familie. Mai mult, conform declaratiilor lui Liviu Tudose, fost procuror 
general al PCA Ploiesti, si a inregistrarilor aparute in spatiul public, Claudia Tanase 
avea si o relatie intima cu proc. Negulescu. De altfel, din cate cunosc, CSM-ul 1-a 
sanctionat pe procurorul Negulescu pentru actele intocmite la PCA Ploiesti ~i trimise la 
DNA, In acest caz, fiindu-i imputata relatia incompatibila/de prietenie cu familia 
Tanase. ( denunturile, declaratiile si celelalte acte care le intocmea si ulterior le declina 
la DNA). 
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In grupul infractional organizat trimis In arest de catre DITCOT (proc. Bucica), 
numitul Dragos Constantin Viorel, aflat si el in arest, a fost determinat de acelasi cuplu 
de procurori Bucica-Negulescu sa faca un denunt impotriva mea. De altfel in prima 
declaratie, martorul denuntator Dragos Constantin Viorel a evitat sa faca acuzatii 
directe la adresa mea, ulterior acesta, pentru avantajele oferite de codul penal, a nuantat 
declaratiile, acuzandu-ma de trafic de influenta si luare de mita. 

Prima propunere de prelungire a mandatului meu de arestare a fost judecata tot de 
Dinu lulian si, desi nu fusese aduse acuzatii noi, domnul Dinu Iulian a subliniat ca exista 
informatii cu privire la noi acuzatii ce urmeaza a-mi fi aduse, fara a spune de unde sunt 
aceste informatii, motiv pentru care a ~i admis propunerea de prelungire a masurii de 
arest preventiv. 

Cunosc de la Julian Tanase faptul ca prietenia familiei Jui cu procurorul 
Negulescu, judecatorul Julian Dinu si judecatorul Florin Teisanu era concretizata ~i prin 
obtinerea de solutii favorabile pentru clientii Claudiei Tanase si a matusii sale, avocata 
Mioara Serban. Una din solitiile favorabile despre care mi-a povestit a fost aceea ca unul 
dintre clientii Claudiei Tanase, cercetat de procurorul Negulescu, a fost eliberat din 
arest, o parte din onorariul (la negru) Claudiei Tanase urmand a se "intoarce" la 
procurorul Negulescu. Cunosc tot de la Tanase faptul ca judecatorul Teisanu a refuzat 
sa "mai intre in cornbinatii" cu Negulescu pe motiv ca "a luat-o razna", Am aflat ulterior 
din Inregistrarile aparute in spatiul public ca dna Claudia Tanase era protejata SRI 
Prahova, colaborand direct cu Sabin Iancu. Cunosc de asemenea faptul ca familia 
Tanase petrecea concediile, week-end-urile impreuna cu cei trei magistrati. Acestia 
faceau si petreceri si cu familia Serban, fostul adjunct al IPJ Prahova iar sotia Serban 
Mioara era avocata. De altfel, la cabinetul acesteia ~i-a facut stagiatura Claudia Tanase. 

Declaratiile si actiunile sotilor Tanase au avut ca scop obtinerea de avantaje 
financiare pentru domniile lor, una din societatile detinute de familia Tanase datorand 
firmei unde sunt unic asociat suma de 90.000 euro fara TV A, aceasta societate a fost 
radiata de la Registrul Cornertului in urma declaratiilor in fals facute de sotii Tanase ca 
nu au datorii catre alte societa]i comerciale, in acest sens existand ~i un dosar penal 
inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti cu apoape un an in urma. Mai 
mult, o alta societate adrninistrata si patronata (94% din actiuni) de Iulian Tanase - 
BLOOM PRESS SRL datoreaza societatii detinute de mine BIPRESS aproximativ 
20.000 euro. 

Aflat in arestul Campina, mi s-a comunicat de mai rnulte ori prin intermediul 
colegilor de celula ca trebuie sa fac denunturi pentru a fi eliberat. Primul care mi-a 
transmis acest lucru, in urma unei discutii cu dornnul Onea, a fost Vladimir Ciorba, unul 
dintre inculpatii din dosarul HJDRO Prahova. De altfel, acesta, la sfaturile dlui Onea a 
facut denunturi si a reusit sa iasa din arest. Chiar procurorul de sedinta mentionand 
colaborarea cu organele de cercetare penala. 

Un alt co leg de celula care a reusit sa iasa din arest la doar l O zile dupa ce primise 
mandat de arestare, a fost Ionut Ionescu care in mod explicit venit de la audieri de la 
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multe detalii va pot oferi managerii spitalului pentru ca stiu ca au fost la o sedinta la care 
a participat si doctorul Albu care era sef de sectie cardiologie in acea zi, directorul 
medical si managerul spitalului. Scos cu forta si dus la arestul Carnpina pentru a fi 
incarcerat, doctorii de la Spitalul Campina ce avizau introducerea in arest au refuzat sa 
semneze foaia medicala invocand problemele medicale. Din acest motiv am fost 
transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde sotiei mele nu i-a fost pennis accesul 
pentru a-mi lasa haine pe motiv ca trebuie sa depuna o cerere scrisa la dna procuror 
Deaconu Giluela. Aceasta a depus o cerere in acest sens dar solutionarea acesteia a durat 
cateva zile. Mai mult de atat am fost in imposibilitatea de a comunica telefonic cu 
familia sau avocatii pe motiv ca cererea mea de acces pentru apelarea anumitor numere 
de telefon, cerere ce fusese trimisa de reprezentantii penitenciarului procurorului de caz 
Deaconu Giluela, nu primise raspuns nici dupa o saptamana. Fae precizarea ca alti 

Un alt coleg care mi-a vorbit de denunturi ~i care a facut acest lucru a fost numitul 
Daniel Petre, fostul sef al Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova. 

Un aspect pe care vreau sa-l declar este legat de cererea expresa a DNA Ploiesti 
de a fi incarcerat la Penitenciarul Margineni din motive ce tin de intocmirca de acte de 
procedura, acest lucru facandu-se din cate cunosc la cererea sefului DNA Ploiesti sau a 
doamnei Deaconu Giluela. Inteleg ca exista si o hartie (act) in acest sens. Acest lucru il 
consider a fi un mod de presiune psihica si fizica, transfcrul de la Penitenciarul 
Margineni la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau ulterior de la Penitenciarul Margineni 
la Penitenciarul Rahova si apoi la Inalta Curte facandu-se in conditii periculoase pentru 
sanatatea si integritatea mea. Fiind diabetic, insulina nu ajungea in acelasi timp cu mine 
in locul unde eram mutat, ea neexistand in stocul cabinetelor medicale de la penitenciar. 
Astfel, la penitenciarul Rahova am fost obligat sa stau 24 de ore fara insulina iar la 
Penitenciarul Margineni am fost obligat sa-mi injectez alt tip de insulina decat eel 
prescris de medic din cauza faptului ca spitalul Judetean Targoviste nu avea insulina 
~ecesara. Abia cand am adus la cunostinta judecatorului de drepturi si libertati de la 
Inalta Curte, acesta a dispus sa nu mai fiu transferat de la Penitenciarul Rahova. 

Declar faptul ca, in mornentul arestarii, din cauza faptului ca sunt si hipertensiv, 
av and ~i un infarct la activ, facut inainte de momentul retinerii si arestarii mele, mi s-a 
facut rau si am fost transportat la Spitalul de Urgenta Ploiesti. Dupa o noapte petrecuta 
in sectia de Terapie intensiva, legat cu catusele de pat, am primit vizita adjunctului 
serviciului urmariti din cadrul IP J Prahova, din cate imi amintesc parca Furtuna este 
numele acestuia, care mi-a zis ca trebuie sa ies obligatoriu din spital, altfel conducerea 
spitalului va avea de suferit. Ulterior am aflat ca doamna Deaconu a sunat personal si a 
amenintat pe managerul spitalului. Am aflat de la medicul care m-a consultat ca trebuie 
sa imi faca externarea pentru ca a sunat procuroarea Deaconu si a spus ca Il aresteaza pe 
director daca nu o face. Acelasi lucru I-au Iacut si subofiterii care ma insoteau. Mai ' ' , ' 

sediul DNA Ploiesti, audieri facute de di Lucian Onea, mi-a transmis ca dl Onea nu are 
nimic cu mine, ca stie ca sunt o victima dar ca sa ies trebuie sa spun ceva de Ghita sau 
Pon ta. 
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cu o a doua adresa prin care ameninta cons ii ierii locali cu posibile efecte juridice daca 

detinuti aflati 'in situatia mea au primit acces imediat si neangradit la dreptul de a 
comunica eel putin cu familia si avocatii. 

in legatura cu celalalt dosar pe care I-am avut la DNA Ploiesti si care a vizat o 
presupusa fapta de luare de mita de la deputatul Sebastian Ghita si o presupusa fapta de 
abuz 'in serviciu, dosar 'in care am si fost achitat 'in fond iar acum este 'in faza apelului 
fac urmatoarele precizari: 

La momentul martie 2015 cand a fost efectuata perchezitia dorniciliara la 
domiciliul meu, desi nu facea obiectul mandatului de perchezitie, mi-au fost ridicate de 
catre ofiterii de politic judiciara mai multe documente ce priveau achizitia casei, 
respectiv un untccontract de vdnzarc cumpiirarc intre SC ASESOFT 
INTERNATIONAL 9i SC BIPRESS SRL, precum si autorizatiile de construire. Dupa 
ce am fost arestat 'in celalalt dosar, aflandu-ma 'in penitenciarul Margineni, am fost citat 
la DNA Ploiesti unde mi s-a adus la cunostinta prima data calitatea de suspect intr-un 
nou dosar, apoi cea de inculpat., sfatuit fiind de doamna Deaconu sa recunosc "ca-i mai 
bine pentru mine". Ulterior, 'in faza de apel, am aflat ca 'in acest dosar, doamna Deaconu 
Giluela a fost ajutata de di Negulescu care lucra tot la Parchetul de pe langa Curtea de 
Apel, prin amenintarea si constrangerea a doi martori (inculpati 'in alte dosare) carora 
le-a acordat statut de martori amenintati, sa faca denunturi. Astfel am aflat ca cei doi 
martori protejati sunt Cosma Vlad ~i Alexe Razvan. In mod ironic, de fiecare data, 
domnul Negulescu le-a oferit identitati cu nume similare celor aflati 'in subordinea mea 
pe cand eram primar al municipiului Ploiesti. Astfel, am constat 'in instanta ca unul din 
nurnele protejate era IAMANDT NICOLETA iar eu aveam In subordine o doarnna ce 
indeplinca functia de sef serviciu Investitii cu acelasi nume, iar a doua identitate este 
MANOLE MARJA, o persoana cu acelasi nume fiind director adjunct la SC Hale si 
Piete, societate aflata In subordinea Consiliului Local Ploiesti. La aceasta din urrna 
societate, George Stanciu, 'in alitate de consilier local, a reusit sa-I influenteze pe 
directorul de la acea vreme pentru a-l angaja pe varul lui Negulescu, Franz Bernschutz, 
fost avocat, In calitate de jurist. Ulterior am aflat ca Negulescu a avut un dosar penal 'in 
legatura cu relatia pe care o avea cu acest avocat. 

in dosarul 7/P/2014, avand ca obiect savarsirea infractiunii de abuz In serviciu, a 
fost facuta o expertiza de catre expertul Tulea, care indica ca vinovati pentru prejudiciul 
calculat in urma asocierii Primariei Ploiesti cu Asocciatia Lupii Galbeni mai multe 
persoane. Printre aceste persoane erau toti consilierii locali, ei fiid cei care au aprobat in 
unanimitate aceasta asociere. Desi expertiza indica acest aspect 'in mod expres, acuzati 
am fost decat eu, secretarul primariei si directorul directiei juridice. in acest context, 
consilierii locali au fost amenintati In timpul audierilor cu posibilitatea trimiterii in 
judecata daca nu spun ca nu au vazut documentele aflate in spatele proiectului de 
hotarare de consiliu local atunci cand au votat. Mai mult, sub semnatura procurorului 
sef Onea Lucian, Ii s-a cerut consilierilor sa se constituie parte civila In dosarul mai sus 
amintit. In sedinta de consiliu local a fost dat un vot negativ cu privire la acest proiect 
de hotarare si comunicat acest lucru DNA- ST Ploiesti. Domnul Onea Lucian a revenit 
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f ntrebare adresatii de avocat lancovici Raoul Joan: Ati fost anchetat in faza de 
urrnarire penala in cele 3 dosare instrumentate de DNA- ST Ploiesti de domnul procuror 
sef Onea Lucian? Ati interactionat perosnal cu acesta? 
Raspuns: Nu am fost anchetat de domnul Onea dar din cate stiu domnia sa a avizat toate 
rechizitoriile. 0 singura data m-am intalnit cu domnia sa in timp ce eram anchetat de 
doamna Deaconu Giluela si Raileanu Cerasela, cand acesta a intrat in birou pentru a lua 
niste documente si a <lat noroc cu mine. in rest I-am vazut doar pe holuri. 

Tot in 2014 procurorul Negulescu, prin intermediul site-ului lui Catalin Stavri a 
furnizat inforrnatia falsa cum ca, in momentul retinerii in trafic pe Calea Victoriei din 
Bucuresti a directorului Lukoil Romania, Bogdanov, acesta era impreuna cu mine, eu 
fiind obligat la vederea mascatilor sa o iau pe jos 'in trafic. in urma adresei oficiale prin 
care i-am cerut procurorului Negulescu sa raspunda la intrebarea daca eram in acea 
masina pentru a dezrninti cele aparute in presa, domnul Negulescu rn-a indrurnat sa ma 
adresez D.O.S. Bucuresti. 

nu adopta acest proiect. Mai mult, doamna Deaconu a avut si discutii cu unii consilieri 
locali pe aceasta tema, respectiv cu di avocat Botez George. Drept consecinta a fost 
votat proiectul iar Consiliul Local s-a constituit parte civila. Aceste adrese despre care 
am facut referire se pot identifica cu usurinta in arhiva Primariei Ploiesti si in dosarul 
7/P/2014. 

Revenind la solicitarile procurorului Negulescu cu privire la demiterea 
directorului Politiei Locale Ploiesti, Toader Cristine! si la demiterea directorului SGU, 
Donald Constantin, dupa ce eu nu am vrut sa dau curs acestor solicitari, procurorul 
Negulescu I-a arestat pe Toader Cristine! intr-un alt dosar iar pe Donald Constantin a 
reusit sa si-l apropie devenind "frate" cu acesta. Mai mult de Mat, Donald Constantin a 
fost ~i martor in procesul meu in care am fost achitat pentru infractiunea de "efectuare 
de acte de comer] incompatibile cu functia" ~i condamnat la 3 ani cu suspendare pentru 
alte fapte. De asemenea fac precizarea ca Donald Constantin este cumatru cu lulian 
Tanase. 

Toader Cristinel, dupa ce a fost arestat, a fost presat ~i amenintat de Deaconu 
Giluela si Negulescu Mircea pentru a face un denunt impotriva mea, lucru care s-a 
concretizat prin intocmirca unui alt dosar penal unde mis-a adus la cunostinta calitatea 
de suspect si despre care nu mai stiu nimic de aproximativ 2 ani de zile. 

Mai vreau sa precizez un aspect ~i anume faptul ca in anul 2014 I-am intalnit la 
restaurantul "Cinque Terre" pe procurorul Negulescu alaturi de George Stanciu ~i 
proprietarul restaurantului, Stefan Danescu, acesta avand in fata sa pe masa un pistol 
intr-o husa maro spunand ca nu-i e frica de Cosma si de ai Jui ca se apara daca va fi 
atacat. 
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Martor Avocat Iaucovici Raoul Toan Ofiter de polifie iudiciara 

0 

Atat declar, sustin ~i semnez personal. 

Declaratia a fost luata intre orele 10.40 ~i 15.31 in prezenta apiiriitorului ales al 
inculpatului Onea Lucian Gabriel, avocat Iancovici Raoul Joan. 

Declaratia nu a fost inregistrata audio-video din lipsa mijloacelor tehnice. 

f ntrebare adresatii de avocat Iancovici Raoul Joan: Precizati care au fost persoanele 
prezente la aceasta pretinsa afirmatie/solicitare a doamnei procuror Deaconu Giluela 
(procurori, ofiteri de politic judiciara, grefieri, avocati)? 
Raspuns: Eram decat eu impreuna cu Deaconu Giluela pe holul din interiorul DNA 
Ploiesti, iesisem de la toaleta, pe ho! la ace! moment fiind ~i angajatul penitenciarului 
care ma adusese la audiere dar care nu cred ca a auzit discutia. 

' 

0 

i ntrebare adresatii de avocat Iancovici Raoul Joan: V-a solicitat doamna procuror 
Deaconu Giluela personal sa forrnulati vreun denunt impotriva unei/unor persoane? 
Raspuns: Nu in mod expres ci indirect in sensul cam-a sfatuit sa-mi usurez situatia daca 
imi aduc aminte de fapte penale, nu mi-a indicat nicio persoana, ci sa recunosc insistand 
foarte mult in dosarul in care sunt cercetat alaturi de Sebastian Ghita, spunandu-rni 
textual ca "altfel nu scap fara minim 7 ani jumate". 

intrebare adresatii de avocat Iancovici Raoul loan: V-a solicitat domnul procuror 
Onea personal sa formulati vreun denunt impotriva unei/unor persoane? 
Raspuns: Nu. 
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