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Descriere foto:

Vlad Cosma face noi dezvăluiri, în episodul al doilea, despre procurorul Mircea Negulescu, zis Portocală.

”Eu l-am ars pe Ștoalfă după 10 ani pentru simplul motiv că m-a înjurat de mama” spune Mircea Negulescu într-o înreg
prezentată în acest nou episod de Vlad Cosma.

Fostul deputat aﬁrmă că prezintă, în acest nou episod despre cum se falsiﬁcă dosare la DNA Ploiești, noi probe: aceiași pro
DNA: Onea Lucian și Mircea Negulescu au măsluit probe și-n dosarul familiei Cosma. El a prezentat o nouă înregistrare cu
procurori. În ceea ce privește măsluirea probelor, Vlad Cosma aﬁrmă că au forțat trei constructori să declare minciuni despre
amenințându-i că-i vor ține în arest pe ei sau familiile lor, au plantat probe false pe un stick de memorie inexistent și au mă
pseudo percheziție informatică prin încălcarea legilor și a codului de procedură penală, martorii erau scoși din arest de Por
fără avocat de față, și instruiți cum să declare în fals lucruri și fapte ireale, martorii au fost obligați să dea declarații sub acope
să poată susține minciuni.
Cum se stabileau prejudicii

A cincea metodă, potrivit lui Vlad Cosma este ”procurorii au inventat prejudiciu cu toate că expertizele și raportul Curții de C
au spus că nu există prejudiciu în cauză și că toate lucrările au fost efectuate cu respectarea legilor în vigoare. Vă rog să ascu
înregistrare din care rezultă că Onea Lucian, zis Lucică, și Mircea Negulescu, zis Portocală, ne-au inventat un dosar cu pre
calculat după ureche, pe baza unor declarații false despre care Onea Lucian spune că nu le consideră adevărate (...):
Onea: Îl iei pe ăla... nu dom`ne, eu n-am făcut. Nu recunoaște.
Negulescu: Adică tăcerea lui (a lui Mircea Cosma) poate fi interpretată ca o conivență.
Onea: Da.
Vlad Cosma: Jimy lucrează de 7 miliarde și zice că dă șpagă de 35 de miliarde.

Onea: Nu prea îi... nu prea îl cred așa, sincer. Nu, tati, că mie nu-mi trebuie, știi ce-mi zicea? ”Ziceți-mi ce să scriu, ziceți-m
scriu”. Du-te, mă, în p... mea de aici, s-a dus în p... mea în altă parte.
V. Cosma: Nu merge, Dumitru zice că a lucrat de 70 de miliarde și că a dat șpagă 60.

Onea: Dar nu sunteți trimis pentru asta.
V. Cosma: Păi cum nu?
Onea: Sunteți trimiși, am luat trei lucrări.
V. Cosma: Păi alea trei lucrări. Jimy din trei lucrări a avut o deszăpezire.
Onea: Am calculat nu știu cât la sută.
V. Cosma: Nu poți să lucrezi o deszăpezire de 7 miliarde și să zici că ai dat 35.
Negulescu: De spălare nu scapă oricum.

Onea: Băi, fraților, deci am reținut 10%. Dă-le dracu, că nu am reținut sumele pe care le-a zis, că nici eu nu l-am crezut,
treaba. Am reținut 3 contracte, am calculat la ﬁecare procentul. 10% și aia a fost, dă-o dracu, n-am reținut mai mult, res
disjuns.
[citeste si]
V. Cosma: De asta v-am spus, nu o să găsiți niciodată pe unu să zică că a vorbit cu Mircea sau că i-a dat lui Mircea.
Onea: Da.
V. Cosma: Urmăriți banii. Cine a spus mâna pe o hârtiuță și de 1 euro, ăla este coruptul, că ăla a făcut-o. Unde sunt banii și
luat banii.
Onea: Da.
V. Cosma: Până la urmă v-a reieșit că a făcut Mircea ceva?
Onea: E posibil să ai dreptate.
V. Cosma: Nu face el.
Onea: Da.
”De ce nu vine Mircea, bărbătește, așa, să zică `frate, e mâna lui Sebi Ghiță`”

Negulescu: Mă, da` de ce nu poate să vină, eu își spun și altceva, că-mi bag p... Tu tot zici: Mircea în sus, Mircea în jos. De
vine Mircea, bărbătește, așa, să zică ”frate, e mâna lui Sebi Ghiță” și să scrie, să semneze, să o pună pe hârtie. Ce legătură
asta? (cu prejudiciul inventat în dosarul Cosma) Vrei să vorbesc eu cu taică-tu într-o zi? Poate pe mine mă crede și mă înț
Uite, vine mâine, și, dacă vrei Lucian, vorbesc cu el... în condițiile în care el nu-și face, el personal. Bă, și eu am avut un
murit, Dumnezeu să-l odihnească.
V. Cosma: Are 70 de ani, stă pe pastile, nu poți să-l pui (să mintă în denunțuri- nota lui Cosma)

”Să-ți fac dovada că Sebi Ghiță e un jegos, care, în momentul ăsta, pentru că nu mai are ce să ia de pe voi, s
pe voi”

Negulescu: Taică-tu nu este un retard și nici o persoană care nu mai are capacitatea să facă niște chestii, chiar dacă are 70 d
Mie mi se pare că dintre toți, el stă cel mai bine. El ar trebui să... Băi, deci asta este. Hai să-ți spun eu, Sebi Ghiță e un jeg
când a venit aici, putea să spună că Mircea și Vlad Cosma nu au nicio treabă. Vă f.. în gură! Tu nu vezi că v-a lăsat așa? Să
dovada că Sebi Ghiță e un jegos, care, în momentul ăsta, pentru că nu mai are ce să ia de pe voi, se pișă pe voi. Asta fac
Ghiță, și ar trebui să facă... adică nu vrea nimeni, bă. Nu-l pui într-o postură că nu se umilește, bă, cu nimic. Nu se umile
nimic. Asta nu e o chestie de a te umili cu ceva, dar dacă vezi că jegosul ăla te lasă să te duci la pucșărie, lasă să se ducă cop
la pușcărie... eu aș muri de gât cu el... Și așa nu scapă de mine. Ca idee, să vezi că un jegos vrea să-și bage copilul la pușcă
băiatul tău să ți-l bage la pușcărie, o să ai și tu copii și o să vezi cum e.
Onea: Păi lasă-l să zică de ăla.
V. Cosma: Am plecat.

