Țară de nebuni: Vrea să fie
șef în Consiliul Județean
Călărași, dar Eduard Grama e
un infractor dovedit
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propiat al actualului președinte al Consiliului Județean
Călărași, Vasile Iliuță, se pregătește să candideze pentru
postul de director executiv al Direcției Dezvoltare Regională
și Relații Externe. Conform unor surse, este singurul candidat
pentru acest post, ocupat anterior de Daniel Ștefan, un om cu
o vastă experiență profesională și cu un profil moral
deosebit. Daniel Ștefan, membru al Partidului Național
Liberal, într-un timp acesta ocupând și poziția de prefect al
județului Prahova, a fost silit să plece din Consiliul
Județean Călărași.
Dosare de cercetare penală
Eduard Grama, dintr-un patron de firmă de care se ocupa cu

producerea și comercializarea sifonului și a sucurilor de tip
dozator, a ajuns pe postul de director executiv adjunct al
Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe din cadrul
Consiliului Județean Călărași, prezentând, la pretinsul
concurs, o adeverință care conținea date false, emisă de o
firmă la care acesta avea doar calitatea de administrator și
nu de angajat. La acest moment, în această cauză sunt mai
multe plângeri penale care-l vizează. Parchetul de pe lângă
Judecătoria Călărași a întocmit deja un dosar de cercetare
penală unde, alături de Eduard Grama, cercetat sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de uz de fals, figurează și NegulescuIoniță Neli Lidia, fiind cercetată sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de neglijență în serviciu, aceasta având
calitatea de șefă a Serviciului Resurse Umane, la data
faptelor. Între timp, a fost obligată să părăsească acest
post. Negulescu-Ioniță Neli Lucia este acuzată de Marcu
Adrian, o rudă de-a sa, și de trafic de influență și șantaj.
Adeverință neconformă și cu date false
Un dosar identic există și pe rolul Direcției Naționale
Anticorupție, unde vizat este și actualul președinte al
Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță. Procurorii DNA
urmează să stabilească dacă acesta a avut reprezentarea și
dacă a insistat în mod deosebit ca Eduard Grama să fie
angajat, pe postul de director executiv adjunct în cadrul
Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe, pe baza
unei adeverințe neconforme. Iliuță mai e vizat și în alte
dosare ale DNA, din care unul privind direcționarea
achizițiilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, dar și în deja
celebrul caz privind sustragerea de la recoltarea de probe
biologice, acesta fiind alergat, în trafic, de echipaje ale
Poliției Rutiere Călărași.
Termen de încercare până în 2014

Eduard Grama urmează să susțină
examenul pentru accederea în
postul deținut anterior de
Daniel Ștefan. Examenul este
programat pentru data de 22
noiembrie 2017. Grama, însă, e
deținătorul unei condamnări
penale, fiind un infractor
dovedit, acesta fiind condamnat
definitiv, în calitate de
inculpat, la o pedeapsă de 5
luni
de
închisoare
cu
suspendarea condiționată a
executării pedepsei. A fost
condamnat în dosarul nr.
3224/207/2010, la data de
8.11.2010, printr-o sentință
emisă de Judecătoria Caracal și
rămasă
definitivă,
prin
respingerea apelului de către
Curtea de Apel Craiova, la data
de 12.01.2012. În calitate de
infractor, Eduard Grama a avut un termen de încercare de 2 ani
și 5 luni, până la 12.06.2014. Acest infractor dovedit
dorește, acum, să ocupe unul dintre cele mai importante
posturi administrative, la nivelul județului.
Un infractor dovedit dă lecții de moralitate
Într-o postare asumată, Eduard Grama afirmă că se vede din nou
nevoit să ia o poziție publică, considerând că aceste
afirmații sunt făcute de detractori. „Judecătoria Caracal a
pronunţat o soluţie de condamnare cu suspendare în ceea ce mă
priveşte, într-o cauză referitoare la o situaţie economică şi
nu penală, protejând interese financiare locale”, afirmă
acesta. A fost acuzat de comiterea de infracțiuni la legea
cecului. Spune că acesta este momentul în care s-a decis „că

trebuie să mă pun în slujba comunităţii pentru că astfel de
fapte… nu trebuie să li se mai întâmple nimănui”. După cum
vedeți, România nu numai că e o țară extrem de veselă, dar și
oamenii sunt plini de umor. Un infractor dovedit a ajuns să
dea lecții de moralitate!

