
Turcan in cazul deputatului PD-L protejat de parlamentari: E regretabil, ne afecteaza credibilitatea
In 4 noiembrie 2010, Camera Deputatilor a primit cererea DNA de incuviintare a retinerii si arestarii
preventive a deputatului PDL de Giurgiu Dan Pasat. De atunci si pana acum, parlamentarii s-au opus
acestei cereri, punctul culminant inregistrandu-se astazi, cand votul parlamentarilor a decis respingerea
definitiva a cererii DNA.
  
  "E un lucru care n-ar trebui sa se intample in Parlament, e un viciu care din pacate va duce, asa cum se
vede deja, de multe ori la situatii din acestea, pentru ca Parlamentul pare sa se puna ca obstacol in calea
justitiei. Sper sa gasim, sa vedem daca procedural exista varianta reluarii votului. Daca nu va fi facuta o
noua cerere, asta ramane votul, e regretabil, cred ca ne va afecta foarte mult ca imagine si credibilitate a
acestei institutii", a declarat deputatul PD-L Raluca Turcan referindu-se la acest caz. 
  
  Potrivit DNA, in perioada 2009 - 2010 Dan Pasat, in calitate de deputat, iar din data de 21 decembrie
2009 si de secretar general al Partidului Democrat Liberal, in cadrul organizatiei judetene Giurgiu, cu
incalcarea regimului incompatibilitatilor in exercitarea demnitatii publice de parlamentar, prin actiuni de
santaj ori prin folosire a autoritatii si influentei ca om politic decurgand din functia de conducere din
partid, a actionat pentru a obtine, pentru sine sau pentru persoane apropiate, beneficii necuvenite
provenind din contractele de achizitii publice incheiate cu primarii de pe raza judetului Giurgiu si derulate
prin firma sa - SC Prod Invest SRL, pe care o controla si o conducea in fapt. Atunci cand a intampinat
opozitie din partea reprezentantilor administratiei publice locale ori a firmelor care isi adjudecasera
contractele de achizitie publica, inculpatul ar fi recurs la diverse forme de intimidare, mergand pana la
amenintari si acte de violenta.
  
  

Cuvinte cheie: raluca turcan  camera deputatilor  strand  turca  giurgiu  creta  pdl  dna  firma  1 decembrie
pre  1 decembrie 2009

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/raluca+turcan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/camera+deputatilor
https://www.sibiul.ro/cauta/1/strand
https://www.sibiul.ro/cauta/1/turca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/giurgiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/creta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pdl
https://www.sibiul.ro/cauta/1/dna
https://www.sibiul.ro/cauta/1/firma
https://www.sibiul.ro/cauta/1/1+decembrie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/1+decembrie+2009

