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Nicolae Robu, la iesirea de la DNA: Am calitatea de suspect
Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat vineri, la iesirea de la DNA, ca are calitatea de
suspect într-un dosar de coruptie.
"Suspect. Toata lumea are calitatea asta. Suspect pentru ca am semnat aceste contracte de vânzare-cumparare, care
au fost întocmite, dar nu de mine, au fost întocmite cu încalcarea legii", a spus Robu, care a precizat ca se
considera nevinovat.
El a aratat ca, pe timpul mandatului sau, s-au vândut numai doua apartamente modeste, de una si doua camere,
catre familii modeste, cu respectarea legii.
"La Primaria Timisoara s-au vândut apartamente din proprietatea statului, sau ale municipiului, în baza Legii
112/1995. Se pare ca s-au vândut circa 1.000 de apartamente cu încalcarea legii, adica si catre chiriasi care au
semnat contractul de închiriere dupa data intrarii în vigoare a acelei legi, 112. (...) A existat o hotarâre a
administratiei precedente prin care s-a permis sa se vânda apartamente si pe baza de contracte de închiriere
semnate ulterior datei intrarii în vigoare a legii. Aparatul de specialitate al primariei a vândut, se pare, nu stiu în ce
circumstante, o sa vad, si în timpul mandatului meu, si eu pentru asta am fost chemat. Este vorba de niste locuinte
modeste, vândute unor familii modeste, deci nu se poate vorbi de coruptie, de persoane sus-puse si asa mai
departe. Eu am cerut aparatului Primariei si am dovezi în acest sens, prin nota interna, sa-mi spuna daca aceste
tranzactii au fost facute cu respectarea legii, si am primit raspuns ca 'da, s-a respectat legea'. Prin urmare, eu ma
consider total nevinovat", a explicat Robu.
El a mentionat ca, de când a fost ales primar, a recuperat trei cladiri de la anumite clanuri si nu a pierdut niciuna.
"În 2013, la un an de când am devenit primar, eu m-am adresat Parchetului de pe lânga Judecatoria Timisoara si
Inspectoratului de Politie Timis si am cerut sa se investigheze toate transferurile de la statul român sau de la
Municipiul Timisoara catre diversi privati si am mentionat inclusiv clanuri, pentru ca în folclorul locului se vorbea
ca s-au facut foarte multe nereguli. (...) Eu am recuperat de la ei trei cladiri si n-am pierdut absolut niciuna de când
sunt eu primar, sa fie limpede", a sustinut Robu.
Tot vineri, la DNA s-a prezentat pentru a fi audiat de procurorii anticoruptie si fostul viceprimar al municipiului
Timisoara Traian Stoia.
Procurorii DNA ancheteaza retrocedarea ilegala a 968 de case în Timisoara, au declarat, pentru AGERPRES, surse
judiciare. Potrivit acestora, prejudiciul estimat s-ar ridica la aproximativ 40 milioane de euro.
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