
<b>Suditu - spag�de jum�ate de miliard</b>
Deputatul Gheorghe Suditu este acuzat de presedintele Asociatiei Crescatorilor de Ovine din Romania,
Ioan Bratu, ca i-a cerut spaga de 500 de milioane ca sa-si poata recupera legal un teren 
  
  Deputatul PSD de Sibiu Gheorghe Suditu a fost acuzat, ieri, de catre Ioan Bratu, presedintele Asociatiei
Crescatorilor de Ovine din Romania, ca i-a cerut spaga de 500 de milioane de lei ca sa-l lase sa isi poata
intra in dreptul asupra unui teren la o licitatie la ferma de la Amnas.
  Ioan Bratu spune ca, de doi ani, de cand au fost scoase la licitatie mai multe active de la ferma Dacia
Apold, cumparata de societatea Hoser, unde figurau ca actionari, in urma cu ceva timp, Gheorghe Suditu,
alaturi de Ioan Dragota (cumnatul directorului Directiei Finantelor Publice Sibiu, Petre Inclezan – fost
candidat al PSD la Primaria Sibiu), colegul deputat Radu Podgoreanu si Nicolae Jurca, a fost fortat de
catre acesta in mai multe randuri sa-i dea diferite sume de bani.
  Bratu mai spune ca a incercat in mai multe randuri sa discute cu liderii PSD si de la Bucuresti, pentru a
nu mai fi fortat sa dea spagi, dar ca a fost amenintat.  "Domnul Vuieric, consilier al presedintelui Ion
Iliescu, m-a indrumat sa discut despre aceasta probema cu domnul Cindrea. Acesta m-a primit, dar mi-a
zis pe sleau ca, daca ma mai leg de Suditu, ma desfiinteaza" , a spus Bratu. 
  
  Suditu se ascunde ca un las
  Deputatul Gheorghe Suditu nu a dorit sa raspunda la intrebarile presei si nici redactorilor Ziarului
Obiectiv. Redam dialogul din doar doua replici purtat cu deputatul PSD:
  Reporter:  "Alo, buna ziua, domnul Suditu, sunt..." 
  Gheorghe Suditu:  "Nu sunt Suditu!"  (a urmat un ton de ocupat)
  Dupa convorbire, deputatul si-a inchis telefonul si a refuzat orice dialog pe aceasta tema.
  
  Taxa pentru pasunat iarna
   "In octombrie 2002 am participat la o licitatie pentru a cumpara unele active scoase la licitatie de
Finante, ce apartineau de ferma Dacia Apold. Am castigat licitatia, am platit prima rata, iar, cand m-am
dus sa platesc o noua rata, mi s-a spus de la Finante ca nu mai pot plati, deoarece licitatia a fost anulata.
Am intrebat ce se intampla acolo si mi s-a spus sa ma duc la domnu’ Suditu, sa iau legatura cu el, ca o
rezolva el. M-am dus si mi-a spus ca, daca vreau sa continuu, trebuie sa-i dau 500 de milioane de lei pe
teren, ca terenul nu e inclus" , spune Ioan Bratu. 
  Acesta mai declara ca s-a dus sa-si recupereze banii dupa ce a fost anulata licitatia, dar, din 690 de
milioane, cat platise pana atunci, Suditu i-a retinut 200 de milioane, sub forma unui contract de pasunat
pe 3 zile de iarna, adica din 27 decembrie 2002 pana in 1 ianuarie 2003.
  
  Mai hai odata!
  In vara lui 2003, Ioan Bratu spune ca a fost chemat sa participe din nou la licitatia la care a fost tras pe
sfoara de Gheorghe Suditu, cu complicitatea finantistilor.  "Anul trecut, in vara, m-a sunat din nou
domnu’ Suditu, ca se scoate inca o data la licitatie si ca daca vreau sa particip, dar nu pe firma mea si sa
pun alta firma. Am facut o firma pe numele fiului meu si m-am dus la licitatia pentru saivanele de dupa
deal. Am castigat licitatia fara probleme. Ferma de jos nu o vrut sa mi-o mai dea mie, dupa ce am bagat in
ea 365 de milioane, cand am luat-o prima data. Am vrut sa dau 800 de milioane de lei pe ea, da’ nu o
vrut, din cate stiu o dat-o la un sas, pe 600 de milioane de lei. Eu am renovat, am schimbat acoperisul si
scocurile, iar, apoi, am ramas pagubas" , explica Ioan Bratu.
  
  Vrei terenul? Mai hai odata!
  Ioan Bratu aproape ca se obisnuise cu gandul ca acesta este mersul firesc al lucrurilor si se pregatea
sa-si cumpere terenul aferent saivanelor, cand a aflat ca trebuie sa mai dea 500 de milioane de lei, la
Gheorghe Suditu.  "M-am intersat si io si, potrivit Legii 24/1993, trebuia sa imi dea si terenul. Io nu am
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ce face cu saivanele fara teren. Unde sa pasc oile, pe ziduri? O zis ca, daca vreau terenul, sa-i mai dau 500
de milioane de lei. Pai am pierdut 200 de milioane, am investit si in cumpararea fermei, dar de unde sa
mai dau atatia bani, pana cand?" , declara Ioan Bratu, suparat ca nimeni nu ii face dreptate.
  
  Afaceri de maistru
  Ioan Bratu mai stie si alte chitibusarii de care se tine Gheorghe Suditu. Cum este  "confiscarea"  unei
masini de stropit.  "Le-am dat o masina de stropit via, sa aiba la ferma de la Apold, ca sa-si faca treaba,
dar nu mi-a mai dat-o inapoi. I-am dat in judecata, iar acum suntem in proces. Dupa ce voi castiga la
Judecatoria Saliste, ii voi da in judecata pentru daune, pentru ca, timp de un an, eu nu am putit folosi
stropitoarea. La fel am mai patit si cu un tractor. I-am intrebat daca pot sa-mi repare si mie un tractor la ei
la atelier, la Apold si au zis ca nu e nici o problema, dar, apoi, mi-a cerut 47 de milioane de lei ca sa-mi
dea tractorul" , afirma Ioan Bratu.
  
  Referinte de politician
  Deputat de Sibiu pe lista PSD, a intrat in locul colegului de partid Ioan Cindrea, plecat secretar de stat in
Ministerul Muncii. 
  Averea sa este rezumata la un teren agricol de 1 hectar, 1 apartament si o casa de locuit, 1 spatiu de
productie, o Dacia Pickup, depozite de 30.000 de euro. 
  Pana nu demult era asociat la societatea Emilian Taxi, care sta in chirie tocmai la societatea Tursib, unde
unic actionar este Consiliul Local Sibiu, care detine monopolul transportului in comun din municipiul
Sibiu, societate desprinsa din fostul RAGCL. Gheorghe Suditu a fost timp de 8 ani de la Revolutie
membru in CA si director aici. 
  Colegii sai de la firma de taxi erau, acum sase luni, cand au fost verificate documentele la Registrul
Comertului, Daniel Fantana (fost viceprimar, in 2000-2004), Constantin Anghel (Director economic la
Tursib), Dorel Florian (director general la Tursib) si Dorian stefan. Gheorghe Suditu sustine ca s-a retras
de curand din afacere. 
  In perioada 2000-2004 si-a dezvoltat o crescatorie de porci impreuna cu fostul viceprimar Daniel
Fantana si cu subprefectul Cornel Ioan Langa, in cartierul Gusterita. 
  Gheorghe Suditu este membru in Comisia de munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor.
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