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Șantaj și șpaga | Razvan Cuc va depune plângere penala împotriva fostului director
CFR Calatori Iosif Szentes
Ministrul Transporturilor a declarat marti, ca va depune plângere la DNA pentru înregistrarea facuta
ilegal de fostul director CFR Calatori Iosif Szentes si îl acuza pe acesta ca încearca sa îl santajeze pentru a
obtine din nou functia. "Nu am nicio treaba cu nicio spaga", a afirmat Cuc.
Razvan Cuc a reactionat dupa aparitia în presa a înregistrarilor în care discuta cu fostul director al CFR calatori
Iosif Szentes, în care acesta din urma i-a spus ministrului ca ar fi primit mita suma de 500.000 de euro.
„Pe înregistrarea aceea facuta ilegal, si am sa ma duc astazi (marti, n.r.) sa depun plângere penala vis-a-vis de omul
care a facut-o, eu am înteles ca se încearca tot felul de stârniri de emotii. La mine poate sa vina oricine sa îmi
spuna orice. Daca cineva are elemente ca au fost presiuni facute asupra lui e liber sa se duca si sa faca ce vrea”, a
declarat Razvan Cuc la Ministerul Transporturilor.
Ministrul a explicat ca este subiectul unei încercari de santaj si ca din înregistrarile ilegale facute de Iosif Szentes
reiese clar ca nu este în niciun fel implicat în aceasta chestiune. Cuc a mai spus ca nu el numeste directorii, ci
consiliul de aministratie si ca nu a luat niciun fel de mita.
„Eu nu am nicio treaba si nu ma intereseaza nici Dorobantu, nici Szentes. Ce am vazut eu în schimb este ca
domnul Szentes si-a dorit în urma cu foarte mult timp sa se întoarca în functia de director la CFR calatori. În
diferite cercuri mi-a transmis ca are niste înregistrari si le va face publice. Foarte bine ca a facut aceste înregistrari
publice ca sa vedem în sfârsit care este problema. Eu cred ca toate lumea s-a edificat vis-a-vis de faptul ca nu am
nicio treaba eu cu nicio spaga, nu am nicio treaba cu nicio numire, numirile sunt facte de consiliul de administratie.
Eu pot doar sa sugerez anumite lucruri de care consiliul poate sa tina cont sau nu”, a afirmat Cuc.
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