Vlad Cosma, plângere penală împotriva procurorilor Onea şi Negulescu
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Descriere foto: Vlad Cosma

Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, printre care
Lucian Onea şi Mircea Negulescu.

Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, p
care Lucian Onea şi Mircea Negulescu, pe care îi acuză de săvârşirea infracţiunilor de compromiterea intereselor justiţiei, cer
abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

Potrivit unor oﬁciali ai Parchetului General, plângerea a fost depusă vineri şi îi vizează pe procurorii Lucian Onea, Giluela Di
Alfred Savu şi Mircea Negulescu (exclus recent din magistratură). În urma acestei plângeri, luni a fost înregistrat un dosar p
Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului General.
Înregistrări la TV

Postul Antena 3 a difuzat duminică seara o înregistrare, în care fostul deputat PSD Vlad Cosma susţine că procurorii
Negulescu şi Lucian Onea au încercat să 'inventeze dosare în baza unor probe fabricate' unor importanţi oameni politici şi de a
printre care şi lui Sebastian Ghiţă. În replică, DNA a difuzat luni un comunicat de presă în care spune că Vlad Cosma a pre
denaturat situaţia, folosindu-se de colaje ale unor înregistrări pe care le-a realizat personal.

De asemenea, DNA susţine că persoane din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat în mod repetat la DNA Ploieşti, cerâ
procurorilor să facă demersuri astfel încât să îi creeze o situaţie juridică favorabilă tatălui său, Mircea Cosma, trimis în ju
pentru corupţie. În acest sens, DNA a dat publicităţii două înregistrări în care persoane din anturajul familiei Cosma discută
poliţist şi un procuror de la DNA Ploieşti.
[citeste si]

Persoanele respective, mai spune DNA, au atras atenţia procurorilor că, în caz contrar, vor ﬁ difuzate la diverse post
televiziune înregistrări video din anchetele acestora, constând în montaje, colaje special realizate pentru comprom

procurorilor şi oﬁţerilor de poliţie care au instrumentat dosarele în care au fost trimişi în judecată Vlad Cosma, Mircea Co
Sebastian Ghiţă.

