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ºi ceilalþi „colaboatori” din dosar... s-au
prescris! Mai precis, manipularea pieþei
de capital ºi divulgarea de informaþii
privilegiate!

Mitã la primãrie:
“Pentru 50.000
de euro nu mã
dau jos din pat”

tul firmei întârzia plata cãtre cabinetul de
avocaturã, era sunat de soþii Apostu.
Potrivit motivãrii arestãrii primarului,
“din analiza extrasului de cont reiese cã
firma lui Stoia Cãlin M. a obþinut contracte cu primãria ºi vireazã lunar în conturile cabinetului de avocaturã al Monicãi
Apostu suma de 14.880 lei. Pentru luna
iulie 2011 însã, a virat numai 5.000 lei,
ceea ce însemna cã, la începutul lunii
august, când a avut discuþiile cu soþii
Apostu, el era “restant” la platã.

Venea o ºpagã
pe Siret...

JUSTIÞIE

Cel mai proaspãt dosar care a fãcut vâlvã
toatã vara lui 2011 a fost cel al ºpãgilor
din vãmi... cu regine, nebuni ºi pioni. S-a
lãsat cu arestãri, demiteri ºi demisii. Siret,

“Lotul” Petrom
Service

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Sorin
Apostu, este în arest de câteva zile bune,
fiind acuzat de luare de mitã. A mai fost
arestat ºi omul de afaceri Cãlin Stoia,
reprezentantul unei firme de salubritate,
acuzat cã ar fi plãtit mitã mai multe zeci
de mii de euro pentru a obþine un contract
cu primãria. Procurorii spun cã primarul
Sorin Apostu a încasat lunar ºpãgile prin
firma de avocaturã a soþiei sale, Monica,
ºi prin firma de consultanþã a socrului sãu.
Procurorii au mai descoperit cã partenerul
primarului, omul de afaceri Cãlin Stoia,
promitea cã intervine la Guvern pentru
obþinerea unor fonduri pentru asfaltãri.
Potrivit judecãtorilor, ºpaga primitã de
primarul Clujului, Sorin Apostu, era disimulatã ca plãþi la firma de avocaturã a
soþiei sale, Monica Apostu. Plãþile se
fãceau lunar, imediat dupã ce firma care
presta diverse servicii Primãriei Cluj
încasa banii pe lucrãri. Când reprezentan-

Tot la capitolul arestãri, eliberãri ºi iar
arestãri se înscriu pe listã Sorin Ovidiu
Vântu, Liviu Luca et Comp. Magistraþii
Tribunalului Bucureºti au decis – la
începutul lunii noiembrie- arestarea preventivã pentru 29 de zile a lui SOV, a liderului de sindicat Liviu Luca ºi a altor opt
persoane, într-un dosar în care sunt acuzaþi
de procurorii Parchetului General cã au falimentat controlat compania Petrom Service.
Dupã câteva zile „lotul” a fost eliberat.
Procurorii susþin cã aceºtia au falimentat
compania Petrom Service SA, cãreia i-au
produs un prejudiciu de 83.163.165 euro,
fiind afectaþi 72.000 membri ai Asociaþiei
Salariaþilor, care, în calitate de acþionari
minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, din cauza unor activitãþi frauduloase
de diminuare semnificativã a valorii acþiunilor. Anchetatorii au instituit sechestru
asigurator asupra a aproximativ 81 de imobile (46 terenuri intravilane ºi extravilane,
cinci apartamente, clãdiri cu destinaþie de
hotel, restaurante, alte spaþii comerciale, un
bloc de opt etaje, autoturisme, ambarcaþiuni, conturi bancare), în vederea recuperãrii
prejudiciului. În treacãt fie spus, PSV
Company, fosta Petromservice, ar fi fost
cumpãratã în dimineaþa de 7 noiembrie
2011, cu câteva ore înainte ca Liviu Luca,
Sorin Ovidiu Vîntu ºi directorii companiei
sã fie reþinuþi de procurorii Parchetului
General pentru devalizarea societãþii.
Cumpãrãtorul: Cosmin Guºã! Aceastã ºtire
a fost infirmatã, totuºi, de liderii companiei.
La rând, pentru prescriere ºi pe locurile
fruntaºe, dosare FNI ºi FNA.

Moraviþa, Hamleu sunt doar câteva dintre
vãmile care au fost luate la puricat de
mascaþii! Zeci ºi zeci de vameºi ºi
poliþiºti au fost arestaþi sub acuzaþia de
luare de mitã ºi contrabandã cu þigãri.
ªeful Autoritãþii Naþionale a Vãmilor,
Radu Mãrginean, a fost demis de premierul Emil Boc, dupã ce a fost învinuit
în dosarul privind mita de la Vama
Halmeu. Dupã “mãcelul” de pe Siret,
operaþiunea de curãþare a vãmilor de
funcþionari corupþi a continuat cu noi
descinderi de proporþii. Sute de procurori
ºi mascaþi au rãscolit „punctele” de trecere ale frontierei din vestul þãrii,
Oraviþa, Stamora Moraviþa ºi Naidãº. 140
de vameºi ºi poliþiºti de frontierã au fost
ridicaþi, s-au fãcut percheziþii în locuinþe
ºi la vãmi. Ofiþeri ºi agenþi ai poliþiei de
frontierã împreunã cu vameºi îºi cereau
“dreptul” pentru a închide ochii la traficul
de þigãri sau alcool de la graniþa cu
Serbia. Preºedintele Traian Bãsescu a
declarat, la vremea respectivã, cã operaþiunea de combatere a evaziunii fiscale
din domeniul vamal a început demult ºi
cã vrea ca acþiunea de curãþenie sã
ajungã la “regina” de pe tabla de ºah.
Presa a speculat cã regina ar fi chiar ºeful
ANAF, Sorin Blejnar. De asemenea,
preºedintele a adãugat cã acþiunile de la
vãmi sunt consecinþa unei informãri
privind averile mari ale unor vameºi.
Documentul a fost primit în vara lui 2010
de la un serviciu de informaþii. “ Este
vorba de vile ridicate dupã doi ani de serviciu în vamã, de terenuri uriaºe
achizionate în locuri foarte scumpe… din
salariul de bugetar”, a explicat preºedintele. Zile acestea, ºapte acuzaþi din
dosarul Hamleu au fost condamnaþi la
închisoare. Se aºteaptã recursul.
Ionuþ Crivãþ
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