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DNA: Viorel Dinu, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltarii, judecat pentru
trafic de influenta
Viorel Dinu, consilier în cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - Serviciul
Corp Control, a fost trimis în judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie într-un dosar în care
este acuzat de trafic de influenta.
Potrivit unui comunicat al DNA, transmis, vineri, AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale
Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea în judecata, sub control judiciar, a lui Viorel
Dinu, consilier evaluare - examinare în cadrul Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei Serviciul Corp Control, pentru doua infractiuni de trafic de influenta si a unui om de afaceri, pentru cumparare de
influenta.
Potrivit unor surse judiciare, este vorba de afaceristul Gheorghe Ciorba, cel care a fost implicat în dosarul fostilor
ministri ai Agriculturii Decebal Traian Remes si Ioan Avram Muresan.
Procurorii anticoruptie noteaza în rechizitoriu ca, în perioada septembrie - octombrie 2020, în calitatea mentionata,
Viorel Dinu ar fi pretins, iar în luna noiembrie 2020 ar fi primit de la omul de afaceri coinculpat în cauza, un
autoturism de lux nou, pentru a fi folosit de o ruda a sa. Autoturismul ar fi fost cumparat în leasing cu suma de
58.518,25 euro, fiind ulterior înmatriculat pe o firma controlata de afacerist.
"Folosul ar fi fost primit de inculpatul Viorel Dinu pentru ca, prin pozitia detinuta în minister, sa îsi exercite
influenta pe care lasa sa se înteleaga ca o are asupra unor primari care aveau în derulare proiecte finantate prin
programe PNDL, astfel încât lucrarile sa fie realizate de firmele conduse în fapt de omul de afaceri. În plus, Dinu
si-ar fi exercitat influenta asupra unuia dintre primari pentru ca omul de afaceri sa achite avansul si ratele de
leasing pentru autoturismul primit", precizeaza anchetatorii.
Într-un context diferit, spun procurorii, în luna iunie 2021, Viorel Dinu, în calitatea mentionata, ar fi pretins si
ulterior ar fi primit suma de 50.000 lei, prin intermediar, de la acelasi om de afaceri, sustinând ca are influenta
asupra unor functionari publici din cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) si ar fi
promis ca îi va determina pe acestia sa admita o contestatie formulata de firma la care omul de afaceri era director
executiv, ca urmare a excluderii de la o licitatie la care firma participase, contestatie care a fost admisa.
În cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra unor bunuri apartinând lui Viorel Dinu, informeaza DNA.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucuresti.
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