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VIN SALTEAUA UMEDA SI FRAGEZIREA – Judecatoarea ICCJ Lucia Tatiana Rog nu s-a lasat impresionata de
lamentatiile fostului procuror Mircea Negulescu, ci a validat rechizitoriul prin care SIIJ l-a trimis in judecata pe
„Portocala” pentru cercetare abuziva, influentarea declaratiilor martorilor si instigarea la inducerea in eroare a
organelor judiciare. Speta vizeaza felul in care Negulescu i-a fabricat fostului deputat Vlad Cosma un dosar
soldat deja cu o achitare (Minuta)
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Oricat a incercat sa scape de judecata fostul procuror Mircea Negulescu (foto) – poreclit „Portocala” si
„Zdreanta” –, niciuna dintre lamentatiile acestuia in fata Inaltei Curti nu a tinut. Marti, 10 noiembrie 2020,
judecatoarea ICCJ Lucia Tatiana Rog i-a respins lui Negulescu cererile si exceptiile din camera preliminara,
dispunand in schimb inceperea judecatii pe fond.

Ne referim la cauza in care Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) l-a trimis in judecata pe
Negulescu pentru cercetare abuziva, instigare la inducerea in eroare a organelor judiciare, precum si patru fapte de
influentarea martorilor. Speta vizeaza un dosar pe care „Zdreanta” i l-a fabricat fostului deputat Vlad Cosma.
Iata mai intai minuta incheierii nr. 466/2020, pronuntate de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in cauza
nr. 1408/1/2020/a1:
„Respinge, ca nefondate, cererile si exceptiile formulate in cauza.
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Constata legalitatea sesizarii Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia Penala cu rechizitoriul nr.
2170/P/2019 din 04 iunie 2020 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia pentru
Investigarea Infractiunilor din Justitie, privind pe inculpatul Negulescu Mircea, legalitatea administrarii
probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala. Dispune inceperea judecatii.
Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu, azi, 10
noiembrie 2020”.
Dosarul lui Negulescu impotriva lui Cosma s-a soldat cu achitare la fond
Dupa cum spuneam, cauza SIIJ are in vedere felul abuziv in care Mircea Negulescu „Portocala” – pe vremea cand
activa la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti – i-a fabricat un dosar fostului deputat PSD Vlad Cosma
pentru presupuse fapte de instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. In aceasta din urma cauza,
Cosma este acuzat ca in primavara anului 2012, in campania pentru alegerile locale, l-ar fi determinat pe omul de
afaceri Petrica Lucian Usurelu (administratorul Allisano Business Park SRL) sa inregistreze in contabilitate o
factura fictiva de aproape 1,1 milioane de lei. Dupa cum Lumea Justitiei v-a prezentat deja, rechizitoriul semnat de
Negulescu a produs o achitare in prima instanta, pe 14 august 2020, la Tribunalul Prahova (click aici pentru a
citi).
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