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Dan Sova, la DNA
Purtatorul de cuvânt al PSD, Dan Şova, a venit, luni, la sediul central al DNA, pentru a fi audiat în noul
dosar al lui Viorel Hrebenciuc, în care acesta este acuzat, între altele, ca i-a cerut unui coleg de partid sa
initieze o lege de amnistiere, promitându-i în schimb sprijin pentru sefia PSD.
Şova nu a dorit sa faca declaratii la intrarea în sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).
Potrivit anchetatorilor care instrumenteaza noul dosar al lui Viorel Hrebenciuc, acesta a aflat chiar de la un angajat
al DNA ca este interceptat si, pe de alta parte, i-a promis unui coleg din PSD ca îl va sprijini sa ajunga presedinte
al partidului, daca initiaza o lege privind amnistierea si gratierea unor pedepse.
Surse judiciare au declarat ca Dan Şova este respectivul coleg de partid al deputatului.
Citeste si: Hrebenciuc, URMĂRIT PENAL într-un nou dosar. Deputatul PSD ar fi încercat sa obtina informatii
privind anchetele penale derulate fata de el. Acesta a aflat chiar de la un angajat DNA ca este interceptat
Procurorii anticoruptie sustin ca Hrebenciuc , la doua zile dupa ce a fost audiat la DNA Brasov în dosarul
retrocedarilor, "si-a folosit influenta fata de un membru al aceluiasi partid politic, în scopul de a-l determina sa
initieze o propunere legislativa privind amnistia si gratierea unor pedepse", promitându-i respectivului sprijin
pentru a deveni presedinte al PSD.
Pe de alta parte, tot Hrebenciuc ar fi întreprins demersuri pentru a obtine informatii cu privire la anchetele penale
derulate de DNA fata de el, promitând în schimb ca va determina diversi functionari publici, asupra carora are
influenta sau lasa sa se creada ca are influenta, sa îsi îndeplineasca îndatoririle de serviciu, în asa fel încât sa obtina
diverse foloase necuvenite pentru persoanele care îl ajuta cu astfel de informatii.
Deputatul PSD ar fi aflat ca este interceptat chiar de la un angajat al DNA.
Aceleasi surse judiciare spun ca angajatul DNA care i-ar fi dat informatii lui Hrebenciuc nu s-a autodenuntat, ci a
fost prins de anchetatori.
DNA a precizat ca în acest dosar se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.
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