Dezvăluiri: Niculae Ciobanu,
șeful
Direcției
Generale
Anticorupție Călărași, este
implicat într-un nou scandal
fără precedent! / Video
În data de 22.08.2017,
Cristina Georgiana Ciobanu
a reclamat, prin plângere
depusă la Secția 3 Poliție
Rurală Curcani, că a fost
agresată fizic de soțul
ei, nimeni altul decât
Niculae Ciobanu, cu grad
de
comisar
șef,
comandantul
structurii
călărășene a Direcției
Generale
Anticorupție.
Aceasta a sesizat că a
fost bătută și de tatăl
acestuia, Ion Ciobanu,
cunoscut în satul Curcani
drept Vrăbiuță. Scandalul
a
fost
unul
fără
precedent. S-au mahalagit.
S-a întâmplat în casa
părintească a comisarului
șef Ciobanu, de pe raza
satului
Curcani,
în
cartierul
numit
de
localnici Brânzărie. E un
cartier de țigani. Scandalul a fost unul public, vecinii

venind să asiste la spectacol. „Ei cum sunt ei români… S-a
strâns lumea aici, dacă fata aia țipa degeaba, acolo. El s-a
suit în mașină și a plecat și ea țipa degeaba.” Vecinii
confirmă că soția comisarului șef i-ar fi strigat în gura mare
că e un penal și că-l va turna superiorilor, astfel încât
acesta să ajungă la pușcărie.
Relații intime cu inculpata
Nu este prima dată când comisarul șef Niculae Ciobanu este
implicat în situații hilare. Acesta a reclamat un procuror, de
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, că i-ar fi făcut
avansuri de natură sexuală. Este vorba de Antoneta Elena
Nestea care, cu ocazia unei deplasări în interes de serviciu,
la Sinaia, la un hotel, l-ar fi invitat pe șeful DGA Călărași
la ea în cameră și i-ar fi arătat un crac. Acest fapt a fost
de natură să-l sperie teribil pe comisarul șef Niculae
Ciobanu. Antoneta Elena Nestea este procurorul care a sesizat
faptul că, în cadrul unui dosar instrumentat împotriva unor
lucrători ai Serviciului Județean de Ambulanță Călărași, șeful
DGA Călărași, care avea în lucru această cauză, întreținea
relații de natură intimă chiar cu actuala sa soție, care
reclamă că a bătut-o. La acel moment, Cristina Georgiana
Ciobanu, fostă Constantin, medic în cadrul SAJ Călărași, avea
calitatea de inculpat, ulterior aceasta schimbându-i-se în cea
de martor, fapt sesizat atât de procurorul de caz cât și de
colegii comisarului șef Niculae Ciobanu. Tot colegii
comisarului șef Ciobanu au sesizat că acesta dezvăluia date
din dosarele de urmărire penală chiar către inculpați.
A dat bine din cur și gata
Tatăl comisarului șef știe că Niculae Ciobanu, șeful DGA
Călărași, a scăpat-o de pușcărie pe actuala sa soție: „Da,
trebuia s-o bage la bulău.” Ne spune și de ce Niculae Ciobanu
nu a făcut asta, acoperind-o în dosarul de corupție de la
Serviciul Județean de Ambulanță Călărași: „A scăpat de dracu

și l-a luat pe ta-su. Se ținea după ea, acolo… I-am zis și eu
lui fi-miu, bă, ce-ai ales tu, băi vere, pentr-o pi-dă, așa,
mă, mânca-ți-aș! Aoleo, a dat bine din cur și gata!” Și
continuă: „Da, o băga în pușcărie atunci”. Procurorul Nestea a
sesizat acest aspect uluitor în instrumentarea unui caz penal.
Comisarul șef Niculae Ciobanu, la rându-i, a reclamat-o pe
Nestea că i-ar fi făcut avansuri de natură sexuală. Antoneta
Elena Nestea, ulterior, a fost exclusă din magistratură,
printr-o decizie emisă de Consiliul Superior al Magistraturii,
Secția pentru procurori, la data de 28 iunie 2017. Cazul se
află pe rolul Înaltei curți de Casație și Justiție, procurorul
Nestea atacând cu recurs această decizie. Încă nu s-a fixat un
termen de judecată.
S-a agățat de portiera mașinii
Tatăl comisarului șef ne
spune că scandalurile în
cadrul recentei familii a
fiului său se țin lanț. Ne
confirmă că, după o nouă
ceartă avută cu actuala sa
soție, comisarul șef
Niculae Ciobanu
strâns lucrurile,

și-a
și-a

luat
concediu
două
săptămâni și a venit la
casa părintească. La
Curcani, soția șefului
structurii călărășene a
Direcției
Generale
Anticorupție, Cristina Georgiana Ciobanu, nu a venit cu gândul
să se împace cu acesta, ci pentru a-i reproșa că l-a ținut cu
bani, ducându-l în concedii și reparându-i, tot pe banii ei,
casa părintească. „A început asta să… Că face și drege! Că team ținut și ți-am făcut și ți-am dres. Te-am dus în vacanțe!”
Ion Ciobanu spune că șeful DGA, după ce a dat-o afară din

casă, s-a suit în mașină și a plecat. Bătrânului i-a fost
frică, pentru moment, că aceasta se poate agăța de portiera
mașinii și se poate întâmpla o nenorocire. „Ea s-a agățat de
portieră. El să plece. Ea de portieră. Zic, fii atent, să nu
plece ăsta acuma că se agață de portieră și o ia târâș!”
Injecție letală
Părinții lui Niculae Ciobanu spun că acesta va înainta actele
de divorț, motivul fiind certurile dese, dar și faptul că
aceasta ar fi rea de muscă. Ion Ciobanu, tatăl comisarului șef
Niculae Ciobanu, șeful Direcției Generale Anticorupție
Călărași, mai știe încă un motiv pentru care fiul său și-a
riscat cariera, scăpându-și actuala nevastă de pușcărie:
„Domnule, degeaba!” Despre acest scandal au aflat și șefii de
la București. La data documentării noastre, Niculae Ciobanu nu
se afla la domiciliul părinților, fiind plecat din localitate.
După consumarea scandalului, Ion Ciobanu, zis și Vrăbiuță,
tatăl lui Niculae Ciobanu, a depus și el o plângere la Secția
3 Poliție Rurală Curcani, reclamând faptul că nora sa,
Cristina Georgiana Ciobanu, ar fi pătruns fără drept în
locuință, l-ar fi amenințat și l-ar fi agresat fizic. Ion
Ciobanu ne spune și ce amenințare i-a adus: „Zice, fii atent:
o înțepătură de seringă, dacă nu te omor!” Nu l-am putut
contacta pe comisarul șef Niculae Ciobanu, pentru a-și expune
punctul de vedere. Acesta a motivat că nu ne poate înțelege,
fiind într-o zonă fără acoperire telefonică suficientă. Nici
soția acestuia nu a putut fi contactată.

