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Descriere foto:

Junralistul Adrian Ursu nu este convins de capacitatea actualilor candidați la șefia DNA de a revoluționa instituția.

Astăzi s-ar putea anunța numele viitorului procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Jurnalistul Adrian Ursu susține niciun
dintre cei care candidează nu ar putea fi capabili să restarteze instituția.

"Cred că e departe momentul în care ar trebui să o luăm de la capăt (n.r. cu Direcția Națională Anticorupție) pentru că ar tre
vină un nou șef al DNA extrem de onest, extrem de competent și foarte hotărât să dea afară aproape pe toată lumea. Eu nu c
mai merită păstrat un număr important din cei care au lucrat în acea Direcție Națională Aticorupție pentru că i-am văzu
prestațiile lor profesionale, prin ieșiri publice și prin șirul nesfârșit de abuzuri comise ﬁe direct, ﬁe la care au fost complici în
această perioadă. Ca urmare, niciunul din cei patru nu îi văd suﬁcient de hotărâți, așa cât mă mai pricep eu să evaluez oame
privire, de determinați să facă ceea ce, repet, eu sunt convins că ar trebui făcut. Asta în cazul în care nu există și se pare
există dorința absolut justiﬁcată, din punctul meu de vedere, de a desﬁința Direcția Națională Anticorupție așa cum e ea struc
acum, de a o transforma într-un serviciu în cadrul Parchetului General, mic, eﬁcient și competent care să producă într-adevăr a
anticorupție pentru că noi tot ce am avut în această perioadă, nu a fost nici pe departe așa ceva. În țara asta s-a furat ur
dispărut resurse importante, au dispărut fabrici, tot felul de alte servicii cu nebăgarea de seamă a nimănui. (...) Toate
activități de anticorupție nu au fost despre anticorupție, au fost despre mici șpăguțe, despre mici tentative de a inﬂuența pe
cine și cele mai multe au fost acțiuni de poliție politică" a declarat Adrian Ursu la Antena 3.

