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Fostul procuror Mircea Negulescu, arestat preventiv
Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv joi ca fostul procuror Mircea Negulescu sa fie arestat
preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca a falsificat probe si a constrâns si corupt mai multe persoane
sa faca denunturi si declaratii mincinoase, în doua dosare instrumentate pe vremea când era procuror la
DNA Ploiesti, printre care si dosarul "Tony Blair".
Initial, pe 16 iulie, un judecator de la Instanta suprema a respins cererea Sectiei speciale de arestare preventiva a
lui Mircea Negulescu si l-a plasat pe fostul procuror sub control judiciar, însa un alt complet de la ÎCCJ a admis
joi contestatia Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) si a dispus arestarea acestuia pentru 30
de zile.
Pe de alta parte, instanta a decis ca fostul politist Mihai Iordache sa fie cercetat în continuare sub control judiciar.
Mircea Negulescu este acuzat ca a falsificat probe si a constrâns si corupt mai multe persoane sa faca denunturi si
declaratii mincinoase, în doua dosare instrumentate pe vremea când era procuror la DNA Ploiesti, printre care si
dosarul "Tony Blair", care îi vizeaza pe fostul deputat Sebastian Ghita si fostul premier Victor Ponta.
Procurorii de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie îl acuza pe Mircea Negulescu de
savârsirea infractiunilor de cercetare abuziva (6 infractiuni), represiune nedreapta (4 infractiuni),
instigare la represiune nedreapta în modalitatea participatiei improprii, influentarea declaratiilor,
inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigarii si în modalitatea participatiei improprii,
inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigarii si în modalitatea participatiei improprii, fals
intelectual, abuz în serviciu (4 infractiuni) si constituirea unui grup infractional.
În acelasi dosar, fostul ofiter de politie judiciara Mihai Iuliano Iordache este acuzat de complicitate la infractiunile
retinute în sarcina lui Mircea Negulescu.
"În fapt, primul inculpat, în calitate de procuror de caz la DNA - ST Ploiesti, cu ajutorul celui de al doilea
inculpat, ofiter de politie judiciara, ar fi procedat la ticluirea modului de sesizare si a întregului material probator
administrat în doua dosare aflate în instrumentarea DNA - ST Ploiesti, cu scopul învinuirii pe nedrept a unor
persoane, ar fi dispus punerea în miscare a actiunii penale fata de 4 persoane, precum si masuri neprivative de
libertate constând în control judiciar fata de 3 persoane, despre care cunostea ca sunt nevinovate, si ar fi
determinat judecatorul de drepturi si libertati sa dispuna, fara vinovatie, arestarea preventiva a unei persoane în
baza materialului probator plasmuit", precizeaza Parchetul General.
Totodata, Mircea Negulescu este acuzat ca ar fi determinat 4 persoane, "prin corupere, prin constrângere sau prin
alte fapte cu efect vadit intimidant", sa dea declaratii mincinoase în cele doua dosare instrumentate, ar fi
determinat 3 persoane sa formuleze, ca urmare a constrângerii exercitate asupra lor, denunturi cu privire la
existenta unor fapte prevazute de legea penala, cunoscând ca acestea sunt nereale, ar fi procedat la falsificarea
denunturilor si a declaratiilor acestor persoane prin atestarea unor fapte sau împrejurari necorespunzatoare
adevarului, precum si la clasificarea denunturilor ticluite în numele a doi dintre denuntatori.
"Toate aceste fapte ar fi fost savârsite în cadrul unui grup infractional organizat, în scopul ticluirii celor doua
dosare ale DNA - ST Ploiesti, pentru învinuirea pe nedrept a unor persoane, desi cunosteau ca acestea sunt
nevinovate", mai mentioneaza Parchetul General.
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