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STUDIU DE CAZ PENTRU DNA – Ploua
cu bani in jurul lui Traian Basescu.
Purtatorul de cuvant al Administratiei
Prezidentiale, Bogdan Oprea, a incasat
pentru cateva articole aproape 30.000
de euro din drepturi de autor, de la
oficiosul Adevarul, aflat in insolventa.
Suma este incredibil de mare si naste
banuiala ca ascunde un folos
necuvenit. Oprea: “Credeti ca mai stiu
ce suma am trecut in declaratia de
avere?” (Document)
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Extrem de interesant cum curg banii in buzunarele apropiatilor lui Traian Basescu. Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Bogdan
Oprea (foto), a incasat, potrivit Antena 3, cateva zeci de mii de euro de la unul din oficioasele Palatului Cotroceni. Este vorba despre aproximativ 27.500
de euro, primita de la publicatia Adevarul. O suma incredibil de mare, care naste banuiala ca ar putea ascunde un folos necuvenit.
Bogdan Oprea si-a publicat pe site-ul Administratiei Prezidentiale ultima declaratie de avere, datata 15 mai 2014. Potrivit acesteia, in ultimul an fiscal,
Bogdan Oprea a incasat din functia de consilier de stat, purtator de cuvant la Presedintia Romaniei, suma de 80.340 de lei brut. De asemenea,
acelasi Bogdan Oprea a luat alti 2.258 de lei brut, de la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din carul “Universitatii Bucuresti”, unde,
potrivit declaratiei sale de avere, este cadru universitar. Din diurnele pentru deplasari externe, purtatorul de cuvant al lui Basescu a primit 1.000
de euro si 311 dolari.
Nu sunt insa singurii intrati in conturile lui Bogdan Oprea. Acesta a incasat de la unul din oficioasele Palatului Cotroceni o suma mai mare decat salariul
sau de la Administratia Prezidentiala sau decat cea primita de la Facultatea de Jurnalism. Astfel, Bogdan Oprea a primit de la Adevarul, publicatie
aflata in insolventa, suma de 123.660 lei. Ceea ce inseamna aproximativ 27.500 de euro.
Este o suma incredibil de mare, care face invidios orice ziarist. Practic, daca am imparti cei 123.660 lei la 12 luni, ar insemna ca Oprea a castigat
circa 10.300 de lei lunar. Adica, 2.290 de euro. Frumos, nu?
Mai interesant este ca Bogdan Oprea a castigat acesti bani scriind doar cateva articole pentru Adevarul. Dupa cum reiese din arhiva electronica a
respectivei publicatii, purtatorul de cuvant al Administratiei Prezeidentiale a scris doar trei editoriale in perioada 2013 – 2014: “Despre parerologi si
comentaci”, “Agenda publica vs agenda media” si “Despre responsabilitate”. Asta daca nu cumva mai sunt si alte articole care nu apar in arhiva ziarului
sau care, cine stie, sunt semnate sub pseudonim. Ori poate Bogdan Oprea are si un alt tip de colaborare cu Adevarul.
Oricum, suma este incredibil de mare. Ea da nastere unor suspiciuni in legatura cu posibilitatea obtinerii unui folos necuvenit. Daca este asa sau nu, cei
care trebuie sa stabileasca sunt doar organele statului, in frunte evident cu DNA.
Oprea a fost deranjat de intrebarile Lumeajustitiei.ro
Lumeajustitiei.ro l-a contactat pe Bogdan Oprea pentru a-i afla punctul de vedere in legatura cu acest subiect. Am vrut sa confirmam suma din declaratia
de avere, mai ales ca scrisul nu este foarte lizibil, si sa aflam si perioada exacta in care banii au fost incasati. Purtatorul de cuvant al Administratiei
Prezidentiale s-a aratat insa destul de iritat si de necooperant: “Totul este trecut in declaratia de avere. Credeti ca eu mai stiu ce suma am trecut.
Vreti sa va citesc toata declaratia de avere?”
*Cititi aici declaratia de avere a purtatorului de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Bogdan Oprea
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