
Dup�declaratia deputatului PSD Mircea Bucur, Suditu, � vizorul PNA
Parchetul National Anticoruptie a cerut materialele publicate in Ziarul Obiectiv despre acuzatiile de
luare de mita aduse la adresa deputatului PSD Gheorghe Suditu, pentru a incepe o ancheta in acest caz .
Gheorghe Suditu a incercat, ieri, sa explice ca nu are nici o implicare in afacerile de la Dacia Apold si
ca acuzatiile aduse de Ioan Bratu, seful oierilor din Romania, aparute in Ziarul Obiectiv, sunt
neadevarate 
  
  Ziarul Obiectiv a furnizat, la cerere, materialele publicate pe tema acuzatiilor de luare de mita aduse
deputatului PSD, Gheorghe Suditu, Parchetului National Anticoruptie. Surse avizate din cadrul PNA
ne-au declarat ca, dupa ce articolele vor fi analizate, institutia va demara o ancheta in acest caz.
  La dosarul care il acuza pe Gheorghe Suditu de luare de mita se adauga, acum, si declaratia colegului
sau de partid, Mircea Bucur, deputat PSD. Desi Suditu neaga orice implicare in afaceri cu Ioan Bratu,
seful oierilor din Romania, care sustine ca seful de la minicipiu al social-democratilor i-a cerut mita,
Mircea Bucur declara ca tocmai el le-a intermediat intalnirea celor doi. 
  In urma acuzatiilor aparute in Ziarul Obiectiv si aduse de Ioan Bratu, presedintele Asociatiei
Crescatorilor de Ovine din Romania, cum ca Gheorghe Suditu ar fi pretins suma de 500 de milioane de
lei pentru un teren, deputatul PSD a sustinut, ieri, o conferinta de presa, prin care a incercat sa se
disculpe. Deputatul sustine ca vrea sa-l dea in judecata atat pe Ioan Bratu, cat si Ziarul Obiectiv. 
  Gheorghe Suditu a plasat toate acuzele aduse personal de Ioan Bratu in carca societatii Dacia Apold, la
care, chipurile, nu are nici o calitate. Suditu l-a adus in fata presei pe administratorul de la Dacia Apold,
Florin Orlateanu. Obiectiv a descoperit, insa, ca Suditu este actionar, prin firma Hoser, la Dacia Apold. In
calitate de actionar, Suditu poate numi in functie administratorul societatii. 
  
  Prins cu minciunica
  Gheorghe Suditu sustine ca nu are nici o calitate la Dacia Apold, ca nu este proprietar peste teren, desi
Ioan Bratu si Mircea Bucur sustin ca deputatul Suditu a discutat cu amandoi pe aceasta tema.  "Nefiind
propietarul terenului respectiv, nu aveam cum sa vand acel teren. Mai mult, in cadrul contractului cu
Dacia Apold, eu nu am nici o calitate, aceasta societate fiind condusa de administrator" , arata Gheorghe
Suditu, intr-un comunicat. 
  Despre implicarea lui Gheorghe Suditu ne vorbeste chiar colegul sau de deputatie din PSD, Mircea
Bucur.  "Omul acesta, Ioan Bratu, a venit la mine in audienta de mai multe ori, ca sa-l ajut. Vroia sa-l pun
in legatura cu Gheorghe Suditu, sa-l primeasca sa stea cu animalele pe terenul respectiv. stiu ca mi-a zis
ca, daca da 200 de milioane de lei, cum venea atunci, pana luni, il lasa sa stea, iar daca nu, il dadea la
altul. Omul nu avea bani in momentul respectiv si atunci Suditu l-a lasat pe dinafara. Nu are cum sa spuna
ca nu se cunoaste cu Bratu si ca nu a discutat niciodata! Nu stiu ce contract de inchiriere au facut ei, dar,
din cate stiu eu, terenul concesionat de ADS nu putea fi subinchiriat" , a declarat deputatul PSD de Sibiu,
Mircea Bucur. 
  
  Licitatia ca licitatia, dar spaga?
   "In data de 07.08.2003, Administratia Finantelor Publice Saliste scoate din nou activul la licitatie (n.r. -
ferma de la Amnas), iar pentru ca domnul Bratu nu putea sa mai participe, conform prevederilor legale, a
participat fiul acestuia, prin Esop Prod SRL, de aceasta data suma stabilita pentru activ de Administratia
Finantelor Publice Saliste fiind de 1.091.440.005 de lei. In situatia data, daca as fi putut influenta
licitatia, nu credeti ca pretul ar fi trebuit sa fie cel putin egal ca la prima licitatie, daca nu mai mare?!" ,
arata Gheorghe Suditu.
  Deputatul scapa din vedere ca, la a doua licitatie, cea din 7 august 2003, nu au mai fost scoase la licitatie
aceleasi active, ci doar saivanele. Printre activele care au facut parte din obiectul primei licitatii era si un
corp administrativ care a fost achizitionat de un cetatean german la 20 august 2003, prin reprezentant
legal V. Dobrota, cu suma de 600 de milioane de lei, asadar pretul este exact acelasi ca la prima licitatie.
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Ramane, insa, de aratat sub ce forma s-a derulat un contract de inchiriere cu Ioan Bratu pe acest teren
concesionat de ADS catre Dacia Apold si de ce a platit Bratu 200 de milioane de lei pentru folosirea
terenului. Administratorul societatii sustine chiar ca exista un contract de folosinta pe trei luni de zile pe
timp de iarna, in care Bratu a tinut oile pe terenul Dacia Apold, desi nu este posibila subconcesionarea
terenului concesionat.
  
  Deputatii celor 600 de hectare de la stat
  La societatea Dacia Apold, principal actionar este societatea Hoser, la care sunt actionari Gheorghe
Suditu, alaturi de deputatul PSD, Radu Podgoreanu. Desi activele societatii sunt valorificate bucata cu
bucata, terenul dobandit de la ADS ramane intact si cu dreptul de folosinta pentru Dacia Apold. Practic,
Dacia Apold s-a transformat intr-o agentie care inchiriaza terenul facut cadou de Agentia Domeniilor
Statului.
  Administratorul societatii, Florin Orlateanu, sustine ca plateste redeventa la ADS de 500 de milioane de
lei pe luna, pentru terenul detinut acum. Cat castiga Dacia Apold din aceste subinchirieri nu face obiectul
acestui material, dar atunci cand a fost concesionat terenul, concesiunea s-a facut pentru a servi
domeniului de activitate al fermelor. In aceasta ecuatie, Gheorghe Suditu sustine ca nu are nici o
implicare.  "Eu nu am nici o calitate la Dacia Apold, deci nu am negociat nimic cu Bratu, toate discutiile
pe care sustine ca le-a purtat cu mine, le-a purtat cu administratorul societatii. Eu nu stiu ce se imtampla
acolo" , si-a intarit inca o data declaratia Gheorghe Suditu, telefonic, ieri, in timp ce se indrepta spre
Bucuresti.
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