
Sefii Sibiului fac coada la DNA
Dupa punerea oficiala sub acuzare a prim-procurorului Florin Apostu si a unui ofiter SRI, audierile
continua saptamana aceasta cu nume precum Doru Poiana, fostul prim-procuror al Parchetului de pe
langa Tribunal, sau Nicolae Uca, celebru avocat din oras. Cristian Bicher, asociat al lui Ilie Carabulea, a
dat, deja, `cu subsemnatul`. 
  
  Primul mare caz de coruptie instrumentat de procurorii DNA la Sibiu a devenit public la sfarsitul
saptamanii trecute. Niciunul dintre sefii sibieni din domeniul Justitiei sau ai serviciilor secrete habar nu
aveau de ceea ce urma sa se intample. Primul retinut a fost Florin Apostu, prim-procurorul parchetului de
pe langa Judecatoria Sibiu. Direct de la birou, de la cafeaua de dimineata, procurorii DNA de la Alba
Iulia, ajutati de cei de la DNA Bucuresti, l-au retinut pe Apost, sigilandu-i biroul. 
  
  Cel de-al doilea retinut, cateva minute mai tarziu, este Tiberiu Popescu, ofiter in cadrul SRI. El a fost
`interceptat` de procurorii DNA in Piata Mare a Sibiului si nu a fost lasat nici macar sa treaca pe la birou
pentru a-si preda tehnica aflata in dotare. De altfel, sefii SRI din Sibiu au fost anuntati abia in jurul orei
10 dimineata ca `unul din oamenii lor` a fost retinut. 
  
  Nume grele 
  
  Ziua de joi de saptamana trecuta a continuat sa puna in fierbere sangele mai-marilor acestui judet:
procurorii DNA, cu ajutorul politistilor, au transmis citatiile de audiere. Printre cei citati, nume cu
rezonanta in Sibiu: Ilie Carabulea, patronul holdingului Atlassib, Cristian Bicher, asociat Intermedia,
aspirant la presedintia PD-L Sibiu, Nicolae Uca, avocat bine cotat in chestiuni penale, fost procuror, Doru
Poiana, fostul prim-procuror al parchetului de pe langa Tribunal, Lucian Tarnu, adjunctul Inspectoratului
de Politie al Judetului Sibiu, Bogdan Maxim, seful Politiei Rutiere Sibiu pe drumurile nationale. Ultimii
doi sunt citati in calitate de martori. 
  
  Uca, de la nu stie nimic, la invinuit. Poiana crede in nevinovatie 
  
  In seara zilei de joi, la cateva ore de la retinerea lui Apostu si a ofiterului SRI, avocatul Nicolae Uca -
despre care se vehicula deja ca ar fi implicat in acest caz - declara ca nu stie nimic. `Am fost la un control
la medicii de la Cluj. Chiar nu stiu nimic`. A doua zi, vineri dimineata, era citat ca martor. `Da, sunt citat
pentru ziua de luni. Dar nu pot sa cred ca Florin Apostu ar putea face asa ceva. Eu il cunosc foarte bine si
nu il cred in stare de fapte de coruptie`, spunea avocatul Uca, legat de acuzatiile la adresa lui Apostu, care
se anuntau pe holurile Curtii de Apel de la Alba Iulia. Aici, in ziua de vineri, se judeca cererea DNA de
arestare pe 29 de zile a lui Apostu si Popescu. In fine, cateva ore mai tarziu, Uca era anuntat ca invinuit in
acest dosar. `Nu mai comentez nimic. Asta nu e justitie, una care se face la televizor`, spunea Uca, in
dupa-amiaza zilei de vineri. 
  
  Citat ca martor este si Doru Poiana, asteptat la DNA Alba Iulia in ziua de marti. `Ce cred? Nu pot sa
cred nimic. Prezumtia de nevinovatie se aplica si in acest caz`, a spus Poiana. `Facem precizarea ca
punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura
penala necesara in vederea propunerii unor masuri preventive, activitate care nu poate, in nicio situatie, sa
infranga principiul prezumtiei de nevinovatie`, anunta, cateva ore mai tarziu, DNA, intr-un comunicat de
presa. 
  
  Carabulea, un Audi A8 spaga 
  
  In fine, Ilie Carabulea era `pestele cel mare` al intregului caz. Aidoma lui Uca, numele sau era vehiculat
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in dimineata zilei de vineri ca fiind chemat la DNA in calitate de martor. Cateva ore mai tarziu, unul din
avocatii apararii anunta ca si Carabulea e invinuit, fara preciza care este speta. 
  
  Contactat telefonic, Ilie Carabulea a mentinut fix noua secunde convorbirea. Dupa pronuntarea
cuvantului Turnul Sfatului, a inchis telefonul. Cu cateva ore mai devreme, Carabulea a declarat pentru
Mediafax ca el nu are nicio problema si ca habar nu are de retinerea lui Apostu. In ultimele ore ale zilei
de vineri, DNA a emis un comunicat de presa, din care reiesea ca Ilie Carabulea a dat mita o masina Audi
A8 lui Florin Apostu, pentru a primi ajutor in mai multe chestiuni. 
  
  In ziua in care tot Sibiul fierbea sub vestea anchetarii unor nume atat de importante, in drum spre Alba
Iulia, catre DNA, alaturi de un avocat, era si Cristian Bicher, asociat cu Ilie Carabulea. Evident, Bicher se
considera nevinovat si nu a dorit sa comenteze. 
  
  Despre Ilie Carabulea, unele surse sustin ca este chemat in fata procurorilor in ziua de miercuri a acestei
saptamani. Potrivit altora, neoficiale, Ilie Carabulea ar fi discutat, deja, cu procurorii de la Alba. 
  
  Zeci de acuzatii, in doar trei luni stranse 
  
  Potrivit unui comunicat DNA, intregul caz in care au fost retinuti Apostu si Popescu (pentru care
magistratii de la Alba au dispus cercetarea in stare de libertate) a fost construit in nici trei luni: august,
septembrie si o parte din octombrie 2010. 
  
  In toata aceasta perioada, procurorii DNA sustin ca au strans probe pentru a-l acuza pe Apostu de opt
infractiuni de luare de mita, doua infractiuni de trafic de influenta, instigare la infractiunea de fals
intelectual, doua infractiuni de retinere sau distrugere de inscrisuri si de favorizarea infractorului. Cea
mai grava invinuire adusa lui Apostu este cea potrivit careia aceasta ar fi primit de la Ilie Carabulea un
Audi A8 pentru a interveni pe langa procurorul general al Romaniei, Codruta Kovesi. Interventia ar fi
trebuit sa aiba drept scop promovarea intereselor financiare ale lui Carabulea. De asemenea, omul de
afaceri sibian ar fi dat masina si pentru a-l determina pe Apostu sa "convinga" un functionar din cadrul
Finantelor sibiene sa puna o anumita persoana fizica autorizata pe un loc mai "fruntas" in lista celor care
asteptau returnarile de TVA. Florin Apostu a declarat, la Alba, ca spera intr-o cat mai grabnica punere pe
rol a procesului. "Nu se justifica (acuzatiile, n.r.), sunt apa de ploaie. Au facut doar niste inregistrari,
niciun martor nu probeaza, ceva de ras", a declarat Apostu. In cea mai recenta declaratie de avere
publicata, Apostu sustine ca are un VW Passat produs in 2006 si achizitionat in leasing, o casa in Sibiu si
un teren intravilan in Sura Mica, 12.000 de euro in banca, dar si un credit de 30.500 de euro, scadent in
2023. Media veniturilor lunare din functia de procuror ar fi de 3.100 de euro. 
  
  Exemplu de curaj: Ioan Irimie 
  
  Primul sef ierarhic al lui Florin Apostu este Ioan Irimie, prim-procurorul parchetului de pe langa
Tribunalul Sibiu. In momentele in care Apostu era retinut la DNA, iar magistratii de la Alba asteptati sa
se pronunte asupra retinerii pe 29 de zile, Ioan Irimie era deja baricadat in biroul sau de pe Bulevardul
Victoriei. Din spatele secretarei devenita la un moment dat isterica, Irimie a anuntat ca el nu are ce
declaratii sa dea. Nici macar echipele TV nu au fost lasate de Irimie sa filmeze holurile institutiei. "Da' sa
ne lase in pace! Sa mearga la Alba! Sa ne lase in pace", tipa prin usa deschisa secretara lui Irimie. Care,
chiar daca, din greseala, raspundea la telefon presei, se scuza, solicita cinci minute zabava, pentru a nu
mai raspunde solicitarilor apoi. 
  
  Paraschiva Turcu, in locul lui Apostu 
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  In ziua de vineri a saptamanii trecute, era deja discutat si numele care il va inlocui pe Apostu la
conducerea parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu. "In mod normal, ar trebui sa fie Paraschiva Turcu.
Ea este prim-procuror adjunct. Dar exista posibilitatea sa fie delegat si un alt nume. Asta insa nu se va
intampla prin decizia celor de la Sibiu", au declarat pentru Turnul Sfatului surse din procuratura sibiana. 
  
  Reactia lui Carabulea, prin Tribuna 
  
  Daca Ilie Carabulea nu a vrut sa isi prezinte direct parerea despre cazul construit de DNA la Sibiu,
magnatul a ales sa faca acest lucru indirect, prin ziarul pe care il detine, Tribuna. In editia de sambata, sub
pseudonim, cel mai important ziar din judet a acuzat "practicile DNA", sub un articol cu titlul "Arest TV
si-a deschis statie si la Sibiu". Articolul minimiza gravitatea acuzatiilor si ridiculiza modul de actiune al
procurorilor. "Ca de fiecare data s–a avut grija ca televiziunile, ziarele, pasarile cerului si gusterii
refugiati prin bar(b)loguri sa fie informate in contratimp cu procedurile, astfel incat sa se produca un mare
scandal mediatic", se arata la inceputul articolului pus in deschiderea ziarului. 
  

Cuvinte cheie: piata mare  turnul sfatului  sura mica  cristian  apos  bulevardul victoriei  bucuresti
atlassib  cluj  avocat  alba iulia  politie  sibiul  telefon  ilie carabulea  tribunalul sibiu  lucian tarnu  cristian
bicher  poiana  creta  carabulea  just  dna  turn  infractiuni  dinti  dan  ziar  import  por  penal  judecatoria
sibiu  trafic de influenta  tribuna  mediafax  dosar  mie  octombrie 2010
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