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Tudorache: Perchezitia DNA, în urma sesizarii lui Clotilde Armand privind
achizitia de tablete
Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a afirmat ca perchezitiile Directiei Nationale Anticoruptie
de joi au fost efectuate în urma unei sesizari a actualului edil, Clotilde Armand, privind achizitia de tablete
pentru elevi.

"Perchezitia a fost efectuata în urma uneia dintre multele sesizari formulate de Clotilde Armand împotriva mea si
anume 'achizitia de tablete' pentru elevii din Sectorul 1. Din punctul de vedere al actualului primar al Sectorului 1,
achizitia de tablete pentru copii în contextul pandemiei nu era necesara. De altfel, Clotilde Armand a început
prigoana totala împotriva tuturor angajatilor primariei care nu au 'pupat inelul'", a scris Tudorache, pe Facebook.
El a adaugat ca a pus la dispozitia organelor de ancheta tot ce i s-a solicitat, "însa nu s-a identificat nimic suspect".
"Nu sunt un om bogat, averea mea fiind familia si onoarea. Nu am fost 'ridicat', 'dus la audieri', 'retinut' sau subiect
al vreunei alte actiuni spectaculoase si nici nu mi s-a adus la cunostinta ca as avea calitatea de 'suspect' sau
'inculpat' în vreun dosar. Ma voi prezenta la orice solicitare a autoritatilor, pentru ca, asa cum am mai spus, nu am
nimic de ascuns", a completat fostul primar.
Directia Nationala Anticoruptie a anuntat joi ca efectueaza 38 de perchezitii în Bucuresti si judetul Ilfov, în doua
dosare ce vizeaza suspiciuni privind savârsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei, presupus
savârsite în cursul acestui an si anterior.
"În cursul zilei joi, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, au fost efectuate perchezitii
domiciliare în 38 de locatii situate pe raza municipiului Bucuresti si judetul Ilfov, din care doua sunt entitati aflate
în subordinea unor primarii de sector, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice", a informat DNA.
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